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Številka 1, leto XX, september 2018    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

DOBRODOŠLI V NOVEM ŠOLSKEM LETU 

ŠOLSKI KOLEDAR 

POGOVORNE URE 

LUDVIKI ODLIČNI V ATLETIKI  

 

 

 

 Nika Prahič, 5. a 

 
  Nina Prahič, 5. a   Zala Ferk Krajcar, 8. b      

 

Pozdravljeni, Ludviki! 

 

Pa so minile še ene poletne počitnice. Marsikaj je enako, 

kot je bilo lani, je pa tudi nekaj sprememb. Lanski 

devetošolci so zapustili šolo, in zdaj smo mi, novi 

devetošolci, najstarejši na šoli. Prav čudno se počutim, ko 

na hodnikih ne vidim starejših od sebe, kot sem jih vsa ta 

leta do zdaj. So pa zato prag naše šole prvič prestopili novi 

(sprva malce prestrašeni) prvošolčki, ki smo jih 

devetošolci prvi šolski dan s sončnicami pričakali na 

dvorišču. Verjamem, da se je prav vsak srečal z nečim 

novim to šolsko leto, morda imate nove sošolce, nove 

učitelje ali pa ste morda že opazili novi televizor pred 

jedilnico. A ker je že oktober, smo se na te spremembe že 

navadili. V šoli smo že več kot mesec dni in že se s polno 

paro učimo novih stvari, ki nam bodo koristile v življenju, 

mnogi so tudi že pridobili kakšno oceno. Do oktobra pa so 

se mnogi osmošolci in devetošolci vpisali za raziskovalne 

naloge. Potekala so različna tekmovanja, na primer šolsko  

 Mateja Arko tekmovanje iz logike in občinsko atletsko tekmovanje.  

Letos bomo imeli kar tri delovne sobote, prvo smo imeli že septembra. Izkoristili smo jo za športni dan 

– pohod po Pohorju, mlajši učenci pa so imeli športni dan bliže šoli. Prav tako bomo morali devetošolci 
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resno začeti razmišljati o vpisu na srednje šole, a verjamem, da ste se mnogi pri sebi že odločili, pa naj 

bo to poklicna šola, gimnazija … 

Želim vam veliko dobrih ocen in veliko uspeha v novem šolskem letu ter seveda obilo zabave ob branju 

šolskega časopisa Ludvik poroča, ki s polno paro zbira informacije o različnih prireditvah, 

tekmovanjih, dnevih dejavnosti … Prepričana sem, da bo vsak izmed vas v njem našel, kar ga zanima. 

 Alja Arko, 9. a, urednica Ludvik poroča 

 

 
 Uredniški odbor Ludvik poroča                                                                      Žana Tancer, 9. c 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 
 

 OB ZAČETKU  POUKA  
 

 

Dragi Ludviki,  

v novem šolskem letu naj vaša pot vodi skozi s 

soncem obsijano pokrajino, naj vam nobena reka 

ne bo pregloboka, da bi jo prebredli, in nobena 

gora previsoka, da bi se povzpeli nanjo.  

Vedno so prve stopnice na poti življenja, vedno 

so odprta vrata, a pot si izberemo sami.  

 

Naj bo samo vaša pot – prava pot.  

 

  ravnateljica: Lidija Todorović 
 

 FOTO UTRINKI  
  

  
Prvošolci ob koncu lanskega šolskega leta: v 

pričakovanju počitnic            Janja Karanovič 

Junijska proslava ob dnevu državnosti             

                                        Sara Stonič, letos 8. a 
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Ludviki na športnem dnevu                          

                                                                Mateja Arko 

Devetošolci na dnevu dejavnosti 

                       Karla Poslek Petrovič 

 

  
Na interdisciplinarni ekskurziji na Primorskem               

 Brigita Godec Kopčič 

Sprejem ob državnem tekmovanju oračev                       

 Eva Bezlaj, 9. b 

 

 

 

 

 
Dan dejavnosti: sedmošolci na delavnici v muzeju         

 Ribana Višnar 

Naravoslovni dan v mestnem parku                                 

 Brigita Godec Kopčič 

 

 

POZDRAVLJENI, PRVOŠOLCI!  
Prvi šolski dan so devetošolci pripravili lep sprejem za prvošolce s sončnicami. Učenci iz 2., 4. in 8. 

razreda pa smo z mentorico Suzano Belušić pripravili predstavo Mojca Pokrajculja. Učenci so pridno 

spremljali in poslušali predstavo. Mislim, da so bili zadovoljni in da jim je bila predstava všeč. Bilo je 

prijetno nastopati zanje. 
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Želimo jim uspešno in zabavno šolsko leto. 

Prvošolci, ostanite pridni in poslušni.  

 Alina Srnec, 2. a, in Vanessa Alia Petrič, 8. b  

 

 Sara Jane Petrič    
 

 

ZELO SEM SE RAZVESELIL 

SONČNICE, KI MI JO JE 

PODARIL VELIKI UČENEC. 

LAN ŠALAMUN, 1. C 

 

VŠEČ MI JE BILA MREŽA 

PRIJATELJSTVA, KI SMO 

JO SPLETLI Z 

UČITELJICAMA NUŠO IN 

NATAŠO. 

NIKA PULKO, 1. C 

ŠOLA JE FAJN. KOMAJ SEM 

ČAKALA, DA SE BOM KAJ 

NOVEGA NAUČILA. VIDELI 

SMO PREDSTAVO MOJCA 

POKRAJCULJA. DOBILI SMO 

RUMENO RUTICO IN 

SONČNICO. IN LONČEK Z 

IMENOM. 

LILI KOREN, 1. A 

PRVI ŠOLSKI DAN SMO 

VSI DOBILI SONČNICO, 

MENI JO JE DALA 

PRIJATELJICA EVA. ZELO 

VŠEČ MI JE BILA 

PREDSTAVA. V 

UČILNICAH SMO VSI 

DOBILI ČOKOLADICE. 

ZELO MI JE BILO VŠEČ. 

MALENA GALIĆ, 1. B 

 

Mojca Pokrajculja, nastopajoči: Alina Srnec in Ida Finšgar, 2. a (muhici);  

Nina Marušič (žaba), Nejc Marinič (zajček), Neža Podgornik (lisica), Tin Harc (medved), Enej 

Batistić (glasbena spremljava), 4. c; Vanessa Alia Petrič (Mojca Pokrajculja), 8. b 
 

Mentorica: Suzana Belušić 
 

TRI MUCICE 

TRI MUCICE SO PRIJATELJICE, 

IMAJO ŠE PET SESTRIC. 

 

ENA MUCA JE ZBEŽALA,  

DVE PA STA REKLI: 

TI, TI, TI! 

ENA MUCA JE SKOČILA 

IN SI KOST ZLOMILA. 
ENA MUCI REČE JII: 

JOJ, JOJ, JOJ! 

 

ENA MUCA JE ŽALOSTNA, 

NIMA KAJ POČETI. 
TRI URE SO MINILE,  

ŠE ENA MUCA PRIDE ... 

AHA! ENA PA SE SKRIVA. 

 VITJAN UL, 1. A 

 
  Metka Vrbančič Osterc 
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SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

Šolska skupnost učencev od 6. do 9. razreda se je prvič srečala 8. 10. 2018, ko smo se seznanili z vizijo 

in poslanstvom naše šole ter nalogami, ki jih opravlja šolska skupnost. Z letošnjim šolskim letom se 

od mentorstva šolske skupnosti po 30. letih uspešnega delovanja poslavlja naša šolska pedagoginja, 

gospa Maja Mernik. Ob tem bi se ji radi zahvalili za njeno predanost in vse neprecenljive izkušnje, ki 

nam jih je pomagala v teh letih pridobiti. Njeno vlogo mentorice prevzemata Tadeja Krajnc (za učence 

od 1. do 5. razreda) in Nataša Luković (za učence od 6. do 9. razreda).  

Naloga predstavnikov oddelkov je sodelovanje v razpravah, poročanje o delu v svojih oddelkih, 

podajanje idej in predlogov za prihodnost in skupno načrtovanje različnih akcij in dogodkov, kot so 

šolski plesi, Ludvik hodi, kulturne prireditve, uvajanje novosti v poteku dela na naši šoli ipd. 

Prisotni so bili tudi novinarji uredništva Ludvik poroča, ki bodo naše delo, dogodke in celoten utrip 

šole spremljali in sproti beležili v našem poročevalcu Ludvik poroča.  

Na prvem srečanju so učenci izbrali vodstvo skupnosti učencev.  

Predsednica Namestnica 

predsednice 

Članica Tajnica Tajnica 

Maša Pohar 

(9. c) 

Neli Pulko 

(8. a) 

Melisa 

Lampreht 

(9. b) 

Zoja Filipič 

(7. b) 

Tija Rutar 

(7. a) 

 

 
Vodstvo skupnosti učencev. Od leve proti desni: Zoja Filipič, Neli Pulko, Maša Pohar, 

Melisa Lampreht in Tija Rutar 

                                                                                               Nataša Luković 
 

PREDSTAVNIKI ODDELKOV (šolska skupnost 2018/2019) 
ODDELEK RAZREDNIK PREDSTAVNIK PREDSTAVNIK 

1. a  Suzana Belušić  Naja Kandić  Nika Kramberger 

1. b Jasmina Pižeta  Mark Palacios Martinčevič  Ana Fleisinger  

1. c  Nuša Pratneker Ajda Gorišek  Lukas Mori  

2. a Janja Karanovič  Alina Srnec  Isa Vreže  

2. b Jasmina Borlinić  Lara Brajović  Luka Belina  

2. c  Milanka Munda Milena Batistić  Gal Pokleka  

3. a Minka Godec  Vid Špendl  Hana Jarh  

3. b Mira Kopše  Clara Giulia Massa  Neža Dežman  

3. c Helena Berglez  Katja Čertalič  Filip Mlajši Primec  

4. a Andreja Schwarz  Jaka Verdonik  Taja Poštrak  

4. b  Viktorija Kodrič Nejc Peretić  Marja Hojski  

4. c Nataša Kosi  Tine Bedjanič Daša Solomon  

5. a Metka Lakota Filip Martin Fleisinger Taja Preradovič  
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5. b Urška Kosi  Tomi Lorber  Pino Rumpf  

5. c Antonija Krajnčič  Eva Zala Strgar  Tara Murshed  

6. a Jasna Rosi  Toja Sedonja Lana Jaunik 

6. b Marija Bauman Luka Gornik Gal Boltavzer 

6. c Brigita Godec Kopčič Tina Furman Filip Bedjanič 

7. a Nejc Barovič Tija Rutar Ana Kuprivec 

7. b Jordana Koren Zoja Filipič Lan Lavrinc 

8. a Ribana Višnar Timi Močnik Neli Pulko 

8. b Gordana Šober Lara Arnuš Tijana Dolenc 

9. a Karla Poslek Alja Arko Gašper Kodrič 

9. b Saša Silič Žiga Virant Melisa Lampreht 

9. c Metka Vrbančič Osterc Jan Žunec Maša Pohar 
  

 
Predstavniki oddelčnih skupnosti od 1. do 5. razreda                                   Tadeja Krajnc 

 

 
Predstavniki oddelčnih skupnosti in člani ureništva Ludvik poroča           Nataša Luković 

 

SREČANJ ŠOLSKE SKUPNOSTI SE UDELEŽITA DVA PREDSTAVNIKA ODDELKA IN 

ČLANI UREDNIŠTVA LUDVIK POROČA!  

Predvideni datumi srečanj predstavnikov oddelkov bodo po predhodnem obvestilu. 
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PREDVIDENI DATUMI SREČANJ za učence od 1. do 5. razreda 

5. oktober  20. december 28. marec 30. maj 

25. oktober            31. januar 25. april 6. junij 

29. november 28. februar   

Predstavniki razredov od 1. do 5. razreda smo se prvič sestali v petek, 5. oktobra 2018, v šolski 

knjižnici. Naša uvodna ura je potekala zelo sproščeno, saj smo se šele spoznavali. Starejši učenci so 

mlajšim predstavili, kako poteka delo v šolski skupnosti in čemu so namenjena srečanja. To uvodno 

uro smo izkoristili ob tednu otroka in smo imeli delavnice na temo: prosti čas. Ugotovili smo, da učenci 

svoj prosti čas radi preživijo zunaj, med prijatelji, na športni aktivnosti ali kako drugače. Povedali so, 

da se že veselijo naslednjega srečanja. 

Mentorica: Tadeja Krajnc 
 

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

8. oktober  17. december 4. marec 13. maj 

15. oktober 7. januar 8. april 3. junij 

12. november 4. februar   
 

NAČIN OBVEŠČANJA:                                                                                                                                                

1. Okrožnica v petek pred rednim srečanjem (dežurni učenec).                                                                         

2. Obvestilo na oglasni deski šolske skupnosti (na hodniku v pritličju šole). 
 

OTROŠKI PARLAMENT: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEMI 

Tudi v letošnjem letu bomo sodelovali na Otroškem parlamentu. Gre za program vzgoje otrok in 

mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, 

nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem 

parlamentu. Projekt organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije že od leta 1990 in pomeni eno od 

izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem 

postopku izberejo sami. Vsako temo učenci obravnavajo dve šolski leti.  

V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji 

in svetovalni delavci, izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije.  

Naši učenci bodo tako dobili možnost, da javno spregovorijo, predstavijo svoja mnenje, ideje, dileme 

o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti 

čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, 

ki morajo prisluhniti pobudam mladih (Vir: http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-

parlament/ (8. 10. 2018, 20.27). 

 

V lanskem šolskem letu so učenci na državnem 

otroškem parlamentu izbrali temo ŠOLSTVO IN 

ŠOLSKI SISTEMI, ki bo v letošnjem šolskem letu 

prešla iz razprav v akcijo. Na šoli bodo učenci izbrali 

nekaj tem, s katerimi so se ukvarjali lani in jih 

poskušali v letošnjem šolskem letu uresničiti. 

Naloga vseh nas je ustvarjati skupnost, v kateri se 

dobro razumemo in sodelujemo, se počutimo varni in 

sprejeti ter stremimo k napredku, pri čemer se ne 

bojimo novih izzivov.  

Predstavnice otroškega parlamenta: 

Nika Novak (9. c), Maša Pohar (9. c) in 

Viva Kokalj (9. c) 

                                 Nataša Luković 

Sreča ne more biti pasivna, temveč aktivna, zato 

VESELO NA DELO! 

Vabljeni k sodelovanju! 

 

Mentorica učencem od 6. do 9. razreda: Nataša Luković 

Mentorica učencem od 1. do 5. razreda: Tadeja Krajnc 

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-parlament/
http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-parlament/
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

S začetkom šolskega leta se je pričela tudi raziskovalna dejavnost.  

1. oktober 2018 je bil zadnji dan za prijavo raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov. 

Zato smo morali kar pohiteti s prijavo. Raziskovalne naloge/inovacijski predlogi so postali že stalna 

oblika našega šolskega dela. Vsako šolsko leto je kar nekaj učencev, ki se želijo preizkusiti v tej 

dejavnosti. Hvala vsem učiteljem, ki so pripravljeni sprejeti mentorstvo mladim raziskovalcem. To je 

zahtevno ter obsežno delo za učence in mentorje. Končni rezultat raziskovalne naloge/inovacijskega 

predloga ni samo doseženo število točk in uvrstitev, temveč tudi obilica izkušenj, spretnosti in znanj, 

ki jih učenci pridobijo pri izdelavi. V šolskem letu 2018/2019 smo prijavili deset raziskovalnih nalog 

in en inovacijski predlog. Potrudili se bomo, da bomo vse naloge »pripeljali« do konca. Konec januarja 

2019 ali v začetku februarja 2019 bo šolska predstavitev RN/IP. Nanjo bomo povabili tudi go. Uršo 

Žiger, koordinatorko projekta pri ZPM Maribor. 

Rok za oddajo RN/IP je 12. februar 2019.  

Javne predstavitve RN/IP bodo potekale med 6. in 16. marcem 2019. 

Zaključna prireditev in razglasitev rezultatov bo v aprilu 2019. 

 Koordinatorka: Gordana Šober 
 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

TIJA ŠOŠTARIČ KARIČ, 8. a, AMBASADORKA SLOVENIJE NA »NOGOMETU ZA 

PRIJATELJSTVO 2018« NA SVETOVNEM NOGOMETNEM PRVENSTVU V MOSKVI 

Nogomet za prijateljstvo je eden izmed največjih družbeno odgovornih mednarodnih projektov za 

otroke v športu. V času otvoritve svetovnega prvenstva v nogometu v Moskvi je projekt gostil mlade 

iz 211 držav in regij. Izbirni postopek je temeljil na mednarodnih kriterijih, Slovenijo je kot mlada 

slovenska ambasadorka  zastopala tudi učenka naše šole, Tija Šoštarič Karič. 

  
  arhiv Tije Šoštarič Karič, 8. a     

V petek, 8. 6. 2018, se je Tija Šoštarič Karič preko nogometne zveze Slovenije z drugimi predstavniki 

odpravila v Moskvo. V Moskvi so bili en teden. Ker so bili tam tudi predstavniki iz drugih držav, so 

se morali pogovarjati v angleščini, kar ji ni bilo težko, saj angleščino obvlada. Razdelili so se v skupine, 

ki so imele imena po zaščitenih živalih. Skupino so sestavljali mladi nogometaši, novinarji in trener. 

Njena skupina se je imenovala 'Zahodne gorile'. Prve tri dni so ostali bolj v centru mesta, kjer so imeli 

tudi njim posvečeno otvoritev. Četrti dan so imeli turnir nogometa, ki se je imenoval 'Football for 

friendship' (nogomet za prijateljstvo). Zmagala je skupina imenovana 'Šimpanzi'. Tiji je bilo zelo všeč, 

da je lahko dala intervjuje, saj se je ob tem počutila posebno ter počaščeno. Peti dan so imeli zaključek, 

zato so obiskali vodni park. Bil ji je zelo všeč, saj je bil park poln zabave in veselja. Čas je minil hitro, 

nakar so odšli v dvorano, kjer jih je čakal poseben gost. To je bil sedemintridesetletni španski 
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nogometni vratar Iker Casillas, ki je že imel to čast igrati v Ligi prvakov, kar si želi tudi Tija. Pogledali 

so si tudi predstavo, v kateri so presenetljivo nastopali mroži in orke.  

Šesti dan so si šli ogledat otvoritev svetovnega prvenstva. Presenetil jo je podatek, da je Rusija gostila 

svetovno prvenstvo prvič. Pogledali so si tudi tekmo, na kateri sta igrali Rusija in Savdska Arabija. 

Tekma ji je bila zelo zanimiva ter polna presenečenj. Kmalu se je njeno potovanje končalo. Zadnji dan, 

15. 6. 2018, so se zjutraj odpravili  v Maribor. Tiji je bilo na potovanju zelo zanimivo ter še posebej 

poučno, saj je spoznala veliko novih prijateljev. 

Počaščena sem, da je bila ravno moja vrstnica in prijateljica izbrana za tako pomembno vlogo na 

svetovnem prvenstvu. Hvala Tija, da si z nami delila to doživetje.   

 Meta Pohar, 8. a 

 

MODERNI TEKMOVALNI PLESI: ALJA SEDONJA, 9. b, EVROPSKA PRVAKINJA  

(hip-hop SOLO MLADINCI) 

 

Učenka 9. b razreda, Alja Sedonja, se je 

28. junija 2018 udeležila Evropskega 

prvenstva v Bremerhavenu, v modernih 

tekmovalnih plesih. Tekmovala je v HIP-

HOP solo mladinci, parih, formacijah, 

HIP-HOP battlih, solo in crew. V solo 

disciplini je bilo več kot 120 tekmovalcev, 

v drugih skupinskih kategorijah pa več kot 

50. Pri HIP-HOP solo mladincih je bil 

najprej predizbor, nato šestnajstina finala, 

osmina finala, četrtina finala, polfinale ter 

finale. Vmes je potekalo osem skupnih 

  arhiv Alje Sedonja minut. V finalu plešejo na odru sami. Alja 

je dosegla 4. mesto. Pri HIP-HOP solo battlih pa je potekal predizbor in 16 najboljših se je uvrstilo 

naprej. Alja je dosegla 5. mesto. V HIP-HOP battle crew si je s svojo skupino  priplesala 1. mesto. V 

kategoriji HIP-HOP pari je s soplesalcem Tristanom iz Ljubljane dosegla naziv Evropskega prvaka v 

mladinski sekciji. 

Alja je bila s svojim rezultatom zelo zadovoljna, saj je izboljšala lanskoletni rezultat. Na tekmovanju 

se je videl napredek, ampak se zaveda, da bi lahko  še več znanja pokazala na Svetovnem prvenstvu, 

ki bo potekalo meseca oktobra na Poljskem. Žal se je Alja poškodovala in se bo na Svetovno prvenstvo 

skušala uvrstiti po sanaciji poškodbe. Držimo pesti.  

 Aiša Naja Gerlušnik, 9. c 

 

SHOW DANCE: AJDA KOPČIČ, 9. b, NA SVETOVNEM PRVENSTVU (3. mesto) 

Učenka 9. b razreda, Ajda Kopčič, se že več let 

ukvarja z JAZZ BALETOM. 28. septembra 2018 

se je s plesno skupino, katere članica je, 

odpravila v Prago na Češkem. Tam je namreč 

potekalo svetovno plesno prvenstvo. Naslednji 

dan se je udeležila svetovnega prvenstva v 

SHOW DANCE. Plesno skupino, v kateri pleše 

Ajda, sestavlja 54 plesalcev plesne šole Pingi. 

Najprej je potekalo polfinale med sedmimi 

skupinami. Ajdina skupina se je uvrstila v finale, 

kjer so dosegli odlično 3. mesto! 

Decembra 2018 se bo z manjšo skupino svoje 

plesne šole Ajda udeležila še svetovnega   
prvenstva v disciplini JAZZ BALET.   Plesna šola Pingi        

 Aiša Naja Gerlušnik, 9. c 
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MINI ATLETSKA OLIMPIJADA 

V torek, 25. 9. 2028, se je na atletskem stadionu Poljane odvijala Mini atletska olimpijada za učence 

od 1. do 6. razreda. Kar 15 učencev in učenk, ki so dosegli dobre rezultate na testiranju za športno-

vzgojni karton, smo prijavili na to tekmovanje. Ko smo se oranžni Ludviki pojavili na stadionu, smo 

nekaterim zagrenili tekmovanje, saj smo pobrali kar nekaj medalj v različnih kategorijah.        

    

  
 Jadranka Foster  Jadranka Foster 

V najmlajši kategoriji (letnik 2011/2012) je v teku na 60 m zmagal Žan Mikložič. V teku na 200 m 

je Nino Perkovič osvojil 2. mesto, Gal Pokleka pa je v isti disciplini dosegel 13. mesto. 

V kategoriji letnikov 2009/2010 so bili rezultati naslednji: 

60 m dečki                         60 m deklice 

2. mesto: Ornik Urban                 2. mesto: Hat Naja 

4. mesto: Cizerl Bine                    3. mesto: Požauko Živa 

15. mesto: Vohl Klemen 

V skoku v daljino je v tej kategoriji zmagala Marja Hojski. Rok Fevžer pa  je v teku na 400 m osvojil 

5. mesto. 

V najstarejši kategoriji učencev na olimpijadi, letnik 2007/2008 je bil vrstni red v teku na 60 m  

sledeč: 

4. mesto, Pukšič Lin, čas 9,56 

6. mesto, Krajnc Anže, čas 9,77 

 

10. mesto, Jan Raškovič, čas 

14. mesto, Koser Liam, čas 10,2 

14. mesto, Bezlaj Anja, čas 9,93 

 

  
 Jadranka Foster, Katja Perković     

Čestitam učencem za dober nastop, staršem pa se zahvaljujem, da so učence pripeljali in pomagali pri 

usmerjanju učencev na posamezne discipline.     

Več rezultatov lahko najdete na spletni strani  - http://www.ad.stajerska.si 

 Jadranka Foster 
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ATLETSKO TEKMOVANJE: EKIPNO – OSNOVNE ŠOLE 

 

Učenci naše šole smo se v četrtek, 27. 9. 

2018,  udeležili šolskega atletskega 

tekmovanja.  

V skoku za daljino so tekmovali: Rene 

Zadravec, Luka Poredoš in Ana Kovač. V 

teku na 60 m so tekmovali: Jakob Kompan, 

9. c, Luka Motaln, 9. a, in Hana Krampl, 9. 

a. V teku na 300 m: Aljaž Marolt, 7. b, Eva 

Bezlaj, 9. b, Lana Zupan Žitnik, 7. b, in Sara 

Špolar, 9. c. V teku na 1000 m: Maj Lorbek, 

9. b, Maksim Strašek, 7. a, Natali Soufi, 9. 

a, Nika Fajfar, 9. a, in jaz, Neli Pulko, 8. a. 

V skoku v višino: Anej Cvikl, 9. a, Jernej 

Stonič, 9. a, Tiana Dolenc, 8. b, in Zala Ferk  

 Jadranka Foster Krajcar, 8. b. 

V metu vortexa  so tekmovali : Gašper Vogrin, 9. a, Jaka Velički, 9. a, Tija Šoštarič Karič, 8. a, in Meta 

Pohar, 8. a. V metu krogle so tekmovali: Blaž Dežman, 9. b, Žiga Virant, 9. b, in Nika Novak, 9. c. 

Deklice so skupno osvojile 5. mesto, fantje pa 3. mesto. 

 Neli Pulko  

Mentorica: Jadranka Foster    

                                                                

KROS: OBČINSKO TEKMOVANJE 

V torek, 2. 10. 2018, smo imeli šolski kros, ki je potekal na igrišču pri Ledni dvorani v Mariboru. 

Ludviki smo ponovno dosegli vrhunske rezultate. 

KATEGORIJA UVRSTITEV KATEGORIJA UVRSTITEV 

DEKLICE 2011  DEKLICE 2008  

Solomon Mia 3. mesto Bezlaj Anja 2. mesto 

DEČKI 2011  DEČKI 2008  

Mikložič Žan 2. mesto Krajnc Anže 3. mesto 

Pokleka Gal 6. mesto DEKLICE 2007  

Perkovič Nino 7. mesto Pokleka Kiara 9. mesto 

DEKLICE 2010  DEKLICE 2006  

Hat Naja 4. mesto Zupan Žitnik Lana 3. mesto 

Perodoša Lara 11. mesto DEČKI 2006  

Šabotič Belma 13. mesto Strašek Maksim 2. mesto 

Meško Maša 23. mesto Marolt Anže 10. mesto 

DEČKI 2010  DEKLICE 2004  

Cizerl Bine 1. mesto Fajfar Nika 2. mesto 

Vohl Klemen 14. mesto Soufi Natali 3. mesto 

Gosar Gal 17. mesto DEČKI 2004  

DEČKI 2009  Kompan Jakob 3. mesto 

Zevnik Nikola 2. mesto Kodrič Gašper 10. mesto 

Fevžar Rok 10. mesto   

Bedjanič Tine 12. mesto   

Meznarič Rene 13. mesto   

 Jakob Kompan, 9. c 

Mentorica: Jadranka Foster      
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 Jadranka Foster 

 

 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

 

RAZSTAVIŠČE   

  

 
 

 

              

NAČRT RAZSTAV 2018/2019 

DATUM RAZSTAVE AVTOR IN NASLOV RAZSTAVE 

3. SEPTEMBER ( na ogled) RISBICE PRVOŠOLCEV  

18. OKTOBER 2018  

                                                           

IZTOK KOBAL: ISLANDIJA 

(fotografska potopisna razstava) 

15. NOVEMBER  2018  

                                                      

 JASMINA KOTNIK IN MONIKA PODGORELEC: 

NETOPIRJI (netopirska fotografska razstava Slovenskega 

društva za proučevanje in varstvo netopirjev) 

6. DECEMBER 2018 

                                                           

SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI TER 

VOŠČILNICE Z LUDVIKA  

17. JANUAR 2019                                       TIHANA ŠIMIĆ: (fotografska razstava) 

14. FEBRUAR 2019 

                                                           

PREŠERNOVI NAGRAJENCI ŠOLE (likovna in literarna 

dela) 

21. MAREC 2019 

                                                           

- SREČANJE Z UPOKOJENIMI SODELAVCI 

- ZAKLJUČEK LUDVIKOVE BRALNE ZNAČKE ZA 

ODRASLE 

18. APRIL 2019                                 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG 

16. MAJ 2019 

                                                            

ELENA CHURNOSOVA (akademska slikarka): SLIKARSKA 

DELA                         

JUNIJ – ni otvoritve                           še na ogled majska razstava 
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 in mentorica razstavišča Ludvik: Metka Lakota 

 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

NOGOMETNA TEKMA MED DEKLICAMI IN DEČKI 1. A RAZREDA OB KONCU 

ŠOLSKEGA LETA 2017/2018 

 

Nogometno tekmo smo izvedli ob zaključku 

šolskega leta na našem šolskem igrišču. Za deklice 

sta zaigrali tudi naši učiteljici, učiteljica Janja 

Karanovič in učiteljica Nataša Hutter. Bili sta 

odlični. Deklice smo bile oblečene v Ludvikove 

majice, dečki pa v prave nogometne drese. Pred 

začetkom smo morali dati pravo športno zaobljubo, 

ki nam jo je prebrala naša razredničarka, Janja 

Karanovič. Danes dajem častno športno prisego, da 

se bom vedel športno ...  Bilo je zelo resno. To ni kar 

tako. Tekmo pa nam je sodil naš gost, nogometaš, 

gospod Amir Karič. Za ta obisk se mu najlepše 

 Janja Karanovič zahvaljujemo. Bilo je čudovito. Po tekmi smo pili 

sok, jedli kekse in se veselili. Bilo je hudo naporno. Borili smo se do konca. Učiteljici sta bili na nas 

zelo ponosni. 

 Uma in Isa Vreže, Hana Žigon, Ida Finšgar ter Alina Srnec 

Učiteljica: Janja Karanovič Druga Učiteljica: Nataša Hutter 

ZAKLJUČNA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI (junij 2018) 

Kakor vsako leto je tudi letos potekala zaključna proslava pred počitnicami in sicer v petek, 22. junija. 

To je bila proslava ob takrat prihajajočem dnevu državnosti ter tudi zadnji skupni večji dogodek pred 

tako močno pričakovanimi počitnicami. Proslava je bila polna zanimivih in tudi smešnih nastopov, ki 

so jih pripravili učenci ne le iz osmih in devetih razredov, temveč učenci iz cele šole. Po himni, ki jo 

je zapel MPZ, smo potovali skozi zgodovino nastanka Slovenije ter nato ob pesmi Tomaža Domicelja  

videli, koliko skritih kotičkov in lepote 

skriva Slovenija. Nato so se učenci 1. in 3. 

razreda predstavili z mislimi Kaj pomeni 

biti Slovenec in Kaj bi svoji domovini 

zaželeli za svoj rojstni dan. Prav tako ni 

manjkalo pevskih točk. Med njimi je naš 

MPZ zapel venček slovenskih narodnih 

pesmi in Nika Novak ter  Aiša Naja 

Gerlušnik (obe učenki 8. c) sta zapeli pesem 

o poletju od Mance Špik in Kvatropircev. 

Tudi tokrat so nas mažoretke navdušile z 

novo točko. Seveda pa ne smemo pozabiti 

na odlično točko Trishe Boltauzer iz 3. b, ki   

je navdušila z jazz baletom. Zaključna   Sara Stonič, letos 8. a 

proslava je razkrila tudi mlade glasbenike, Lili Kokalj iz 3. b, Miho Majerja in Pina Rumpfa, oba iz 4. 

b. Za konec so učenke, ki obiskujejo gledališko skupino, predstavile svojo igrico HURA IZLET, ki so 

jo napisale same. To so bile Rebeka Roj, Vanessa Petrič (obe iz 7. b), Nina Štrakl, Nika Novak (obe iz 

8. c) in Katrina Kunčič (iz 8. b). Proslavo sva vodili Viva Kokalj in Maša Pohar (obe 8. c).  
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Organizatorki proslave sta bili gospa Jasna Rosi in gospa Viktorija Kodrič. Gospa ravnateljica je ob 

prihajajočih počitnicah zaželela vsem učencem uspešen zaključek šolskega leta in brezskrbne 

počitnice.   

 Maša Pohar, letos 9. c 

Organizatorki: Viktorija Kodrič, Jasna Rosi 

 

62. DRŽAVNO TEKMOVANJE ORAČEV SLOVENIJE TER 24. DRŽAVNO TEKMOVANJE 

DIJAKOV BIOTEHNIŠKIH ŠOL V ORANJU 

 

V Radvanju sta 7. in 8. septembra 2018 

potekali 62. državno tekmovanje oračev 

Slovenije ter 24. državno tekmovanje 

dijakov biotehniških šol v oranju. Svečano 

odprtje prireditve je potekalo na naši šoli. 

Ob nagovoru predsednika Državnega sveta 

RS Alojza Kovšce so nastopili tudi naši 

folklorniki in pevke šolske vokalne skupine. 

Pokrovitelj Državnega tekmovanja oračev 

Slovenije je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. 

Državni tekmovanji v oranju ledine in  

 Eva Bezlaj, 9. b    strnišča, ponudba lokalnih kmetij ter  

tekmovanje žensk v spretnostni vožnji s traktorjem so se odvijali na bližnji njivi ob Stari lipi. 

 Milanka Munda 

 

Tako kot ste mogoče opazili, je poleg naše šole na polju, ki ga upravlja PP Agro, 7. in 8. septembra 

potekalo 62. državno tekmovanje oračev Slovenije in 24. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol 

v oranju. Pomerilo se je 16 tekmovalcev iz  8 slovenskih regij in 10 dijakov biotehniških šol.  Vsak 

tekmovalec je moral v vsakem nastopu preorati 14 arov veliko tekmovalno parcelo.  

Naša šola je podprla to prireditev. Tako so v naši šoli potekale spremljevalne prireditve in kulturni 

program, ki smo ga zapolnile tudi pevke vokalne skupine Ludvik. V telovadnici naše šole smo na 

prireditvi zapele prekmursko ljudsko »Ne ouri, ne sejaj«. Prireditev se je nadaljevala še pred šolo, kjer 

smo ob spuščanju golobov zapele še slovensko himno.  

 Nika Novak, 9. c 

Mentorica in zborovodkinja  MPZ Ludvik: Metka Vrbančič Osterc 

 

LIKOVNA DEJAVNOST: POPOLDANSKA KIPARSKA DELAVNICA  

 

V torek, 18. 9. 2018, so učenci oblikovali z glino pod 

mentorstvom učiteljice likovne umetnosti Violete Škrabl. 

Spoznali so belo glino in barvanje le-te z naravnimi 

pigmenti. Nastali so krasni izdelki. Komaj čakajo na drugo 

delavnico. Lahko se nam pridružite na delavnicah, ki 

potekajo enkrat mesečno, ob torkih celo šolsko leto.  

Mentorica: Violeta Škrabl 

 

 Violeta Škrabl  
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Popoldanske likovne delavnice za uspešne, motivirane in nadarjene učence od 4. – 9. razreda: 

ČAS LIKOVNA TEMA 

18. 9. 2018 od 14.00 – 17.00 (4 ure) Oblikovanje iz gline  

16. 10. 2018 od 14.00 – 17.00 (4 ure) Mozaik 

13. 11. 2018 od  14.00 – 17.00 (4 ure) Šivilja in škarjice - šivanje izdelkov za Ludvikov bazar 

4.  12. 2018  od  14.00 – 17.00  (4 ure) Izdelovanje in priprava  izdelkov za Ludvikov bazar 

15. 1. 2019 od   14.00 – 17.00 (4 ure) Oblikovanje iz gline 

12. 2. 2019 od 14.00 – 17.00 (4 ure) Izdelovanje scene za 33. državni festival Turizmu 

pomaga lastna glava ali Izdelava pustne maske 

12. 3. 2019  od 14.00 – 17.00 (4 ure) Izdelovanje izdelka za 6. Europarkov kreativni teden z 

ARTom 

16. 4. 2019  od 14.00 – 17.00 (4 ure) Kiparska delavnica na prostem 

14. 5. 2019  od 14.00 – 6.15 (3 ure) Arhitekturna delavnica na prostem 

 mentorica Violeta Škrabl 
 

MALE SIVE CELICE 

V sredo, 19. 9. 2018, je potekalo tekmovanje 

Male sive celice. Naša šola se je prijavila z 

dvema ekipama, ki so ju sestavljali: Klemen 

Skuhala, Aleksej Matevž Fišer in Maša Pohar (1. 

ekipa) ter Tija Rutar, Meta Pohar in Pika Majcen 

(2. ekipa). Tekmovalo je 39 ekip iz različnih šol. 

Najprej je potekal pisni del tekmovanja. 

Najboljših osem ekip iz pisnega dela se je 

pomerilo na ustnem delu, kjer smo dobili 

zmagovalne štiri ekipe, ki so se uvrstile na 

televizijski del tekmovanja. Žal se nobena ekipa   

iz naše šole ni uvrstila niti v televizijski del.   Ribana Višnar 

Pisni del je bil zelo zahteven, možnih je bilo 51 točk. Najboljša ekipa, ki se je uvrstila na televizijski 

del tekmovanja, je dosegla 40 točk, naša šola pa je dosegla 28 (2. ekipa) in 22 (1. ekipa) točk.  

Čestitamo vsem tekmovalcem!   

 Meta Pohar, 8. a 

Mentorici: Brigita Godec Kopčič, Ribana Višnar 
 

EVROPSKI DAN MOBILNOSTI 

 

 V četrtek, 20. 9. 2018,  smo se 6. razredi 

naše šole udeležili Evropskega dneva 

mobilnosti. Zbrali smo se v dveh skupinah. 

Ena skupina se je odpeljala v mesto z 

avtobusom in se udeležila pripravljenih 

dejavnosti na Trgu svobode. V drugi skupini 

smo bili kolesarji, ki smo po pregledu 

potrebne opreme odkolesarili proti mestu. V 

spremstvu učiteljev smo se  peljali drug za 

drugim in s tem skrbeli za varnost.   

 Brigita Godec Kopčič Vreme nam  je bilo naklonjeno.  Ko smo se  

zbrali na Trgu svobode,  smo dobili v dar rumene majice. Kolesarili smo tudi po mestnih ulicah, kjer 

smo preverili svoje kolesarsko znanje v prometu. Ob vrnitvi na Trg svobode smo se vključili v 

pripravljene dejavnosti in se igrali različne  igre. Dan je bil zanimiv in poln različnih vsebin. Zadovoljni 

smo se vrnili nazaj do šole  s kolesi  in nekateri z avtobusom. 

 Angelina Prejac in Saša Krajnc, obe 6. c 

Mentorica in organizatorka: Jordana Koren 



 16 

INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA (Naravni rezervat Škocjanski zatok, mesto Koper in 

Krajinski park Sečoveljske soline) 

V petek, 21. septembra 2018, smo se učenci 8. in 9. razredov, vedoželjni, motivirani in nadarjeni učenci 

in učenci izbirnih predmetov ROD in TVZ odpravili na enodnevno interdisciplinarno ekskurzijo, kjer 

smo si ogledali slovensko obalo in nekatere znamenitosti: Naravni rezervat Škocjanski zatok, mesto 

Koper in Krajinski park Sečoveljske soline. Ob 6.00 smo se zbrali na šolskem dvorišču in se z 

avtobusom odpeljali do Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Tam smo se razdelili v dve skupini in 

se z našo voditeljico ogleda odpravili na sprehod po Škocjanskem zatoku, medtem smo izpolnili učne 

liste in izvedeli veliko novih in zanimivih podatkov, videli smo pa tudi različne živali, kot so npr. konji, 

Istrsko govedo, žabe, nekaj ptic … Za konec smo odšli na razgledno točko.  Nato smo se odpravili v 

mesto Koper, kjer smo si ogledali cerkev in Luko Koper. Nazadnje smo si ogledali še Krajinski park 

  
 Brigita Godec Kopčič   

Sečoveljske soline. Tam smo videli ogromno rastlin in živali. Našo ekskurzijo smo zaključili s 

sladoledom v sončnem Portorožu. Izvedeli smo veliko zanimivih in za življenje koristnih informacij.  

 Lana Beranič, 9. c 

Mentorice: Brigita Godec Kopčič, Maja Mernik, Gordana Šober  

 

BRALNI MARATON  NA DAN ZLATIH KNJIG 

V ponedeljek, 17. septembra, na Dan zlatih knjig in ob začetku nove bralne sezone za Prežihovo bralno 

značko, smo se štirje Ludviki odpravili v mesto na 16. bralni maraton. Potekal je na Trgu svobode in 

sodelovali so učenci mariborskih šol. Maraton poteka vsako leto v tednu mobilnosti. Učenci smo brali 

različne pesmi, večinoma lastna besedila. Ludviki pa smo znali pesmi na pamet in smo bili zato posebej 

pohvaljeni. V dar smo vsi nastopajoči dobili lepo knjigo, ki jo bomo lahko uvrstili na svoj seznam branj 

za letošnjo, v Mariboru že 51. sezono branja za Prežihovo bralno značko, v Sloveniji pa je to že 59. 

bralna sezona po vrsti. 

 

Nastopili smo: Tjaša Levstik, Anja Bezlaj in 

Tomi Lorber iz 5. b in jaz, Nika Pograjc, iz 5. c 

razreda. Bil je prekrasen sončen in bralni dan. 

Ostal mi bo v najlepšem spominu. Tudi zato, ker 

smo dobili v dar knjigo in ker nas je ga. 

knjižničarka povabila tudi na sladoled. 

Pa še to: Ludviki, berite, saj nas knjige lahko 

popeljejo v čudovite svetove. Boste videli, da 

dobre knjige ne nadomesti nobena igrica na 

telefonu …. Odložimo ga in vzemimo v roke raje 

knjigo … 

 Sonja Antolič  

 Nika Pograjc, 5. c 

Mentorica: Sonja Antolič 
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PREDAVANJE O DROGAH: »DROGE, NE!« 

V ponedeljek, 24. septembra 2018, smo imeli devetošolci razredno uro in posebno predavanje o drogah, 

o njihovih vplivih in zakaj naj ne posegamo po njih. Predaval nam je gospod Janez Pravdič s policijske 

postaje Maribor. Predstavil nam je svoje delo. V nadaljevanju je predstavil dovoljene droge, ki so 

kofein, alkohol, pravi čaj, tobak … Nadaljeval pa z nedovoljenimi drogami in njihovo razširjenostjo. 

Povedal je, kakšni so vplivi posameznih drog, kako škodujejo in kako vplivajo na človeško delovanje. 

Predstavil je tudi znane ljudi, ki so zaradi drog umrli. Povedal nam je veliko primerov. Za konec pa 

nam je pokazal video svojega sina, športnika, ki je uspešen in srečen. Opomnil nas je, da moramo biti 

v življenju srečni  s tem, kar imamo, da moramo paziti nase ter se izogniti drogam. 

 Viva Kokalj, 9. c 

Organizatorka: Maja Mernik 
 

DAN DEJAVNOSTI: MESTNI PARK, AKVARIJ-TERARIJ, MUZEJ NOB (7. razred) 

V petek, 28. 9. 2018, smo 7. razredi imeli naravoslovni dan. Zbrali smo se ob 8.30 na Trgu svobode. 

Razdelili smo se v dve skupini po oddelkih. Naš razred, torej 7. b, je najprej odšel na lep ter predvsem 

poučen sprehod po mestnem parku, kjer smo spoznavali drevesne vrste. Spoznali smo približno 

petdeset novih vrst dreves. Mariborski park je star približno enako kot naša šola, torej 145 let. V teh  

  
 Brigita Godec Kopčič   Tijana Porenta, 7. b     

letih se je nabralo približno 100 let dreves iz tujine in Slovenije. Po ogledu parka smo obiskali še 

akvarij-terarij, kjer smo imeli voden ogled. Pogumni so lahko  pobožali pitona. Potem smo  odšli še na 

zadnjo destinacijo, v muzej NOB. Tam smo imeli prav zanimivo delavnico na temo človekovih pravic 

(Kolo nasilja). Ugotovili smo, da včasih ljudi zares prehitro presojamo. Nas pa je obisk tudi podučil o 

tem, kako najbolje reševati konflikte; pomembne so le tri stvari: kreativnost, nenasilje ter sočutje. Vsak 

konflikt se lahko reši, le kreativni moramo biti. Naš dan dejavnosti se je zaključil ob 12.15 na Trgu 

svobode. Na ta dan smo se res naučili veliko novega.  

 Evelina Novak, 7. b 

Organizatorki dejavnosti: Jasna Rosi, Ribana Višnar  
 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST: NOČ RAZISKOVALCEV V EUROPARKU 

 

V petek, 28. 9. 2018, sva se Maša Pohar in Viva 

Kokalj udeležili Noči raziskovalcev, ki je 

potekala v Europarku v Mariboru. Na Noč 

raziskovalcev sta se uvrstili dve nalogi z naše 

šole: Teden slovenske kulinarike (mentorica 

Brigita Godec Kopčič) in  inovacijski predlog s 

področja turizma (mentorice Ribana Višnar, 

Violeta Škrabl, Tadeja Krajnc). Na vrsti sva bili 

od 14:00 do17:00 in sva predstavljali najin  

 Brigita Godec Kopčič inovacijski predlog iz prejšnjega šolskega leta. 

Na naši stojnici smo imeli gibanico, ki smo jo ponudili ljudem, ki so prišli, z nami pa je bila tudi naša 

maskota Čevljarček. Predstavile pa so se tudi druge osnovne in srednje šole ter tudi fakultete s svojimi 

raziskovalnimi nalogami in inovacijskimi predlogi. 

 Viva Kokalj, 9. c 

Koordinatorka raziskovalne dejavnosti: Gordana Šober 
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ŠPORTNI DAN: POHOD PO POHORJU (od 6. do 9. razreda) 

V soboto, 29. 9. 2018, smo Ludviki imeli delovni dan. Organiziran je bil športni dan za učence od 6. 

do 9. razreda. Dobili smo se ob 8.10 pri Spodnji postaji Vzpenjače. Najprej smo pojedli malico, nato 

smo pobrali denar za gondolo in se odpeljali na Pohorje. Učenci 6. in 7. razreda so se v spremstvu 

učiteljev odpravili na pohod do hotela Zarja. Osmošolci in devetošolci smo imeli pred seboj nekoliko 

  
  Mateja Arko        Karla Poslek Petrovič 

daljšo pot. Odpravili smo se do Ruške koče. Ko smo prispeli, smo imeli čas za počitek, pomalicali smo 

ter se prijetno družili.  Čez nekaj časa smo se odpravili nazaj proti gondoli.  

Športni dan se je zaključil okoli 13. ure. Prijetno utrujeni smo se odpravili domov. Bil je lep sobotni 

športni dan.  

 Stella Arko, 8. b 

Organizator: Vlado Bambič 

 

PROJEKT »RASTEM S KNJIGO« V KNJIŽNICI NOVA VAS (7. razred) 

V ponedeljek, 1. 10. 2018, smo se sedmošolci podali v knjižnico, pod okriljem projekta »Rastem s 

knjigo«, ki ga je organizirala JAK (Javna agencija za knjigo RS) skupaj s knjižničarji, ki so nosilci 

izvedbe. V Pionirski Knjižnici Nova Vas, smo »spoznali«,  kako najti knjigo, ki jo iščemo. Ponovili 

smo znanja o urejenosti knjižnice in dobili naloge, da smo  poiskali določeno knjigo na navedeni polici 

na podlagi priimka avtorja ali naslova knjige ter na katerem oddelku (polici) jo moramo 

iskati.  Pokazali so nam tudi uporabo spletnega kataloga COBISS, knjižničnega informacijskega 

sistema. 

 

Knjižničarka Agica nam je na kratko predstavila še 

spletno stran Mariborske knjižnice in pokazala, 

kako s pomočjo gesla, ki ga pridobimo kot člani 

Mariborske knjižnice, lahko preko spletne 

aplikacije Mcobiss ali spletne strani knjižnice 

željene knjige iščemo, podaljšujemo ali 

rezerviramo kar od doma. Kasneje nam je 

knjižničarka Ana  predstavila celo paleto zelo 

zanimivih knjig, ki so primerne za nas. Kar nekaj 

sem jih med predstavljenimi sam že prebral. Po 

zaključku smo učenci dobili knjigo »Avtobus ob 

treh« slovenske pisateljice Nataše Konc Lorenzutti, 

  Sonja Antolič ki piše knjige za odrasle in otroke več kot 15 let. 

Je tudi članica Društva slovenskih pisateljev. Dogodka smo se učenci veselili in rade volje smo odšli 

v knjižnico. 

 Enej Ibrahimović, 7. a 

Koordinatorka projekta: Sonja Antolič 
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OTVORITEV RAZSTAVE OB STOLETNICI RUDOLFA MAISTRA 

1. 10. 2018 smo se devetošolci ob 8.20 zbrali v večnamenskem prostoru, da smo izvedeli nekaj novega 

o generalu Rudolfu Maistru. Pripravili so tudi razstavo slik Rudolfa Maistra. V predstavitvi je 

sodelovala OŠ Borcev za severno mejo in Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor.  

Izvedeli smo, da je ravnateljica OŠ Borcev za severno mejo Lučka Lazarev, podpredsednica 

Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor. Od tam sta prišla tudi Aleš Arih, predsednik 

in praporščak, gospod Tušek. 

 

Učenci OŠ Borcev za severno mejo so pripravili kulturni 

program. Prebrali so nam nekaj generalovih pesmi in 

zaigrali nekaj skladb, med drugim tudi Odo generalu 

Maistru.  

To je bila razredna ura malo drugače, bilo je zanimivo in 

naučili smo se ne le o njegovih pohodih, temveč tudi o 

družini. Njegov vnuk Borut še živi v Mariboru in rad pove 

kaj o dedku. 

 Živa Čančer, 9. c, in Maj Tomašič, 9. b 

Organizatorka: Tadeja Krajnc 

 Karla Poslek Petrovič  

 

JUNAKI ZIME 

 
  Gregor Hartman 

V četrtek, 4. 10. 2018, je potekalo srečanje Junakov zime, kjer so se predstavile vse reprezentance, ki 

so pod okriljem Smučarske  zveze Slovenije. Srečanja smo se udeležili tudi učenci naše šole, ki smo 

veliko prispevali na različnih športnih šolskih tekmah za šolo in osvajali odlične rezultate. Srečanje je 

potekalo na snežnem stadionu pod Pohorjem. Za popestritev dneva in srečanja smo tudi imeli kviz, ki 

smo ga reševali z znanimi športniki. Naša šola je pri kvizu sodelovala skupaj s Filipom Flisarjem in 

ostalimi smučarji ter deskarji prostega sloga. Kviz smo zelo uspešno rešili, na vsa vprašanja smo 

odgovorili pravilno. Nato smo se lahko slikali z našimi idoli in jih prosili za avtograme. Hkrati pa smo 

dobili nagrado, proste vstopnice za Zlato lisico in smučarske skoke v Planici. Natančnejši  podatki 

glede nagrade pa še niso znani. 

 Maša Pohar, 9. c    
  
TEDEN OTROKA, DAN DEJAVNOSTI: OBISK POLICISTOV (2. razred) 

 

V sredo, 3. 10. 2018,  so nas v okviru 

naravoslovnega dne in ob TEDNU OTROKA 

obiskali policisti. Ogledali smo si avtomobile, 

konje, motor in policijsko opremo.  Konjema je 

bilo ime Čili in Tom. Bil je krasen dan. Potem 

smo šli z gospodom policistom še okrog šole. 

Pogledali smo varne poti. 

Zapisali: Hana Žigon in Isa Vreže, obe 2. a 

  Janja Karanovič    
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Danes sva se s prijateljem zabavala, ker je bil 

naravoslovni dan. V šolo so prišli policisti. Videli smo 

policijski motor in lahko pobožali konja. Bilo je še 

veliko drugih, zanimivih stvari. 

 Lan Vošnik in Gašper Vadnjal, 2. b 

 

Danes je bil naravoslovni dan. Bil je prav poseben dan, 

ker so prišli policisti. Zabaval sem se.  Sem se pa zelo 

ustrašil konja. V marici je bilo carsko, ker so mene in 

fante  zaprli in je bila čista tema. Bil je izjemen dan. 

 Urban Gulič, 2. b 

Ime mi je Lara. Na tisti dan sem videla: policijski kombi 

– marico, dva konja in motor. Bilo mi je zelo všeč. 

 Lara Brajović, 2. b  
  Janja Karanovič   

Organizatorka dejavnosti: Janja Karanovič 

 

OBISK KNJIŽNICE 

 

Danes smo obiskali knjižnico. Poslušali smo 

pravljico. Bilo je lepo.  

 

 Mia Hercog, 2. a 

Razredničarka: Janja Karanovič 

 

  Janja Karanovič   

 

 POZOR, POZOR … 
 

TEKMOVANJE V ZNANJU IZ VESELE ŠOLE 

Vesela šola je izobraževalna rubrika v reviji Pil (za učence od 4. do 9. razreda) z izbranimi temami s 

področja kulture, naravoslovja, športa, sodobnega življenja itn. Teme so izbrane tako, da šolsko snov 

poglabljajo, hkrati pa jo nadgrajujejo, širijo in bogatijo. Spletno mesto Vesela šola vsak mesec prinaša 

dodatne naloge iz aktualnih tem v obliki učnih poti ter preverjanje znanja z različnih področij (logike, 

matematike, slovenščine, angleščine ...). V  Veseli šoli tekmujete na šolskem in državnem 

tekmovanju. Dosežete lahko bronasto, srebrno ali zlato priznanje. 

Učenci 8. in 9. razreda lahko srebrno in zlato priznanje z državnega 

tekmovanja uveljavljajo kot enega od kriterijev za pridobitev 

Zoisove štipendije. Na tekmovanje se lahko pripravljate v družbi 

svojih sošolcev in mentorice pri urah interesne dejavnosti, lahko 

pa se pripravljate sami doma. Interesno dejavnost Vesela šola 

lahko obiskujete vsak ponedeljek 8. ali 9. šolsko uro v učilnici 101. 

 

 in mentorica Vesele šole Blanka Slapnik 
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Neža Podgornik, 4. c Lovro Pogačar, 4. c 

 

 ŠOLSKA VRSTNIŠKA MEDIACIJA: RAZPIS 

 

RAZPIS ZA ŠOLSKE VRSTNIŠKE MEDIATORJE 

V šolskem letu 2018/2019 bomo ponovno organizirali 

usposabljanje za nove 

ŠOLSKE VRSTNIŠKE MEDIATORJE. 

Prijavite se lahko učenci od 4. do 8. razreda. 

Prijavnice dobite pri pomočnici ravnateljice, gospe Veri 

Kožuh. 

Izpolnjene prijavnice vrnite gospe. Veri Kožuh do konca 

oktobra 2018. 

 

                                              Šolske mediatorke 

  

 

 

AKCIJA: »NI DEBATE – V GORENJE SUROVINO DAJTE STARE APARATE!« 

ZBIRALNA AKCIJA ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME IN ODPADNIH 

BATERIJ 

 
 

KDAJ:  od 8. 10. do 25. 10. 2018 

KAM ODPELJETE?  

V enoto Gorenje Surovina d.o.o., Lahova ulica 40, Maribor (vhod pri Snagi)   

Delovni čas: od ponedeljka do petka, od 8. do 18. ure in v soboto od 8. do 13. ure. 

KAJ SE ZBIRA? 

 VELIKI GOSPODINJSKI APARATI (hladilniki, zamrzovalne omare in skrinje, štedilniki, pomivalni 

stroji, sušilni stroji, pečice, el. radiatorji, mikrovalovne pečice …), 

 MALI GOSPODINJSKI APARATI (sesalniki, el. metle, el. orodje, tiskalniki, računalniki, mikserji, radio 

aparati, likalniki, cvrtniki …), 

 DROBNI APARATI (telefoni, GSM, el. igrače, MP3, brivniki, feni, tipkovnice, miške, polnilci, el. ščetke, 

USB …), 

 TV IN MONITORJI (TV aparati in računalniški monitorji), 

 SIJALKE (varčne žarnice), 

 ODPADNE BATERIJE (vseh velikosti). 

 

Vabimo vse, ki imate doma kakršenkoli kos odpadne električne in elektronske opreme, da se akcije udeležite!  
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 KNJIGA MESECA (september) 
  

 

Od 1. do 5. razreda je bilo ta mesec oddanih 8 

glasov. Knjigi  (zbirka) Vražja nogometna 

druščina in Živalske novice sta prejeli po 2 

glasova, zato ju razglašamo za knjigi meseca 

septembra. Izžreban je bil Tine Seljak iz 4. b, ki 

je glasoval za knjigo Vražja nogometna 

druščina. 

Od 6. do 9. razreda so bili oddani le 3 glasovi, 

zato so vse 3 knjige knjige meseca: Pojdi z 

mano, (zbirka) Soba nočne more; Vriskač in 

Srce iz črnila. Izžrebana je bila Katrina Kunčič 

iz 9. b,  ki je glasovala za knjigo Pojdi z mano. 

 

Prvošolci so si ob 1. obisku knjižnice izdelali izkaznico in prejeli v dar slikanico (dar  Bralne 

značke Slovenije). To so izkaznice 1. c.  

Foto: Sonja Antolič  

 

Pregledala in  Pia Rumpf in Gal Mikluš Senekovič, oba 8. b 

Mentorica: Sonja Antolič 

 

 

 DRUGI O NAS 
 

 
 

Štajerc, 18. 7. 2018    Vesna Trstenjak, 8. a 
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 DELO V SEPTEMBRU IN OKTOBRU  
 

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

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 3. 
Začetek pouka.   : Risbice prvošolcev. NPZ: sklep o 

določitvi tretjega predmeta: LUM   

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

o Rudolfu Maistru. Raziskovalne naloge: rok za elektronsko 

prijavo. 

5. 1. RS: 1. razred. 2. Za muco časa 1700. 

12. 1. RS: 2., 5., 6. in 7. razred. 3. Svet šole: 1800.   

13. 1. RS: 3., 4., 8. in 9. razred. 4.  Pogovor s starši in učenci: 1700–1800.   

17. PK 700 Dan zlatih knjig. Bralni maraton. 8. PK: 1600. 

20. Male sive celice 1. krog. 9. D-n: 9. r. 

21. Interdisciplinarna ekskurzija. 10. Fotografiranje oddelkov. 

24. 9. r: NE nasilju: predavanje in delavnice.   12. T-š: Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. 

27. Svet staršev: 1800.  T-š: logika. D-n: 9. r. 15. Varni internet delavnice 4., 5. in 7. razred. T-š:angleščina 8. r. 

Študijska skupina knjižnična dejavnost. Prešernov natečaj šole: 

razpis. 

28. D-n: 7. r. Noč raziskovalcev. 17. T-š: biologija. Kostanjev piknik 1. VIO.  

29. Pouk: nadomeščanje za 24. 12. 2018. D-š: 1. – 9. r. 18. : Iztok Kobal: Islandija (fotografije – potopis). 
  20. T-d: Logika. 

  22. Skupnost učencev. Šola v naravi: 3. razred→ 24. 10. 

  24. Šola v naravi: 3. razred→ 26. 10. 

  29. Jesenske počitnice → 2. 11. 

  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 (vsi 9. c) 

 
Natisnjeno 850 izvodov 

 

 

LETNI DELOVNI NAČRT IN ŠOLSKI KOLEDAR STA OBJAVLJENA NA SPLETNI 

STRANI 

 

 

POGOVORNE URE STROKOVNIH DELAVCEV  NA NASLEDNJI STRANI 
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