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Številka 5/6, leto XX, januar/februar 2019    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

PREŠERNOVI NAGRAJENCI ŠOLE 

ODLIČNI ŠPORTNI REZULTATI  

OBISK ŠTUDENTK UNIVERZE PRINCETON 

 

   

 Filip Porenta, 1. c    Lia Bešić, 1. c  Vid Razgoršek, 1. c 

 

Dragi Ludviki! 

Po veselem decembru nas je že takoj v januarju pričakalo veliko novih izzivov, s katerimi smo se 

morali spopasti. Prav tako se je zaključilo prvo ocenjevalno obdobje in vsi smo morali dobiti še ne 

pridobljene ocene. V januarju pa je poleg pridobivanja ocen potekalo še veliko tekmovanj. Potekalo je 

tekmovanje iz kemije, interna predstavitev raziskovalnih nalog, športna tekmovanja, Cankarjevo 

tekmovanje … Naši učenci so se na njih odlično odrezali.  

 

Januar je bil za vse nas zelo naporen mesec. Februar pa je 

na naši šoli znan tudi po zaključku Prešernovega natečaja, 

ki je letos imel naslov »Ko spomini oživijo«. Veliko 

učencev je oddalo svoje likovne ali literarne izdelke. 

Nagrajenci natečaja so bili razglašeni 7. februarja na 

proslavah ob Prešernovem dnevu. 

V februarju smo imeli zimske športne dneve. Nekateri so 

se odšli sankat in smučat na Pohorje, drugi pa so se šli drsat 

v Ledno dvorano. Imeli smo tudi tehniške dneve. Obiskali 

so nas Američani, študentje univerze Princeton, ki so z 

nami, devetošolci, preživeli delovni dan na Ludviku.   

Devetošolci pa so v februarju imeli informativna dneva in 

čisto vsak si je lahko ogledal srednjo šolo, ki ga zanima. 

Za nami pa so predzadnje počitnice v tem šolskem letu. 

Zagotovo smo si spet malo odpočili od napornega dela, ki 

ga vlagamo v učenje, razna tekmovanja in druge 

dejavnosti. Vendar Ludviki, nikar ne pozabite, da se je 

 Mateja Arko vredno potruditi in na koncu bomo vsi veseli, ko bomo 

dosegli naše cilje. Lepo se imejte in uživajte ob branju Ludvik poroča! 

 Lana Beranič, 9. c, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko         
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 MISEL MESECA  
 

Dokler imaš načrte, se ravnaj po njih, ko jih izgubiš, ne odnehaj. Mogoče ne bodo vsi razumeli. Mogoče 

bodo rekli, da si nor. Mogoče se bo tudi tebi kdaj zdelo tako. Mogoče ne boš videl bistva takoj, ko boš 

ogledal sliko. Ampak slej ko prej se bistvo izlušči iz megle, popolno in resnično. Če boš medtem 

panično iskal načrte za svoje sestavljanko ali kopal med koreninami fikusa, namesto da bi gledal svojo 

lastno sliko, ga boš zgrešil. Ne glede na to, kakšna je slika, je ta slika vse, kar imamo. Spomini so vse. 

V vsaki sliki se najde bistvo. Ne izpusti ga.  

 Mirjam Jurša, 7. a, odlomek iz prispevka za Prešernov natečaj 2018/2019 

Mentorica: Marija Bauman 

 

 FOTO UTRINKI  
  

  
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti  

 Eva Bezlaj, 9. b   

Proslava ob kulturnem prazniku 

 Eva Bezlaj, 9. b   

 

  
Novi člani Rdečega križa                   

 Viktorija Kodrič 

V muzeju z muzejskim abonmajem                    

 Jasna Rosi 

 

  
Skupne aktivnosti s študenti z univerze 

Princeton (9. razred)                 

 Mateja Arko 

Na športnem dnevu  

 Karla Poslek Petrovič 
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Ustvarjamo v 1. a            

 Nuša Pratneker 

Na športnem dnevu  

                              Brigita Godec Kopčič 

 

  
Športni dan (4. in 5. razred)  Danijel Korpar                                       Brigita Godec Kopčič 

 

 
 Eva Bezlaj, 9. b 

 
 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   

 

SLOVENŠČINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (od 4. do 9. 

razreda)  

V torek, 11. decembra 2018, je potekalo šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje za učence od 

četrtega do devetega razreda. Letos smo brali besedila, ki so povezana z Evropskim letom kulturne 

dediščine in Cankarjevim letom. Na Osnovni šoli Ludvika Pliberška Maribor je tekmovalo kar 54 

učencev. Bronasto priznanje je prejelo 42 učencev od 4. do 9. razreda. Kar 10 učencev 8. in 9. razreda 

pa se je uvrstilo na območno tekmovanje, ki je bilo 23. januarja 2019 na Škofijski gimnaziji Maribor. 
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4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 

Nejc Marinič, 4. c Tjaša Levstik, 5. b Ela Lorber, 6. a Sara Bedrač, 7. b 

Lili Kokalj, 4. b Eva Zala Stergar, 5. c Nuša Petek, 6. b Mirjam Jurša, 7. a 

Ema Rudolf Ostić, 4. b Nika pograjc, 5. c Til Turk, 6. c Ana Kuprivec, 7. a 

Marja Hojski, 4. b Filip Martin Fleisinger, 5. a Kaja Gajšek, 6. b Vlado Hojski, 7. a 

Matic Lešnik, 4. c Pino Rumpf, 5. b  Lanatija Ledinek, 7. a 

Urban Ornik, 4. a Taja Preradović, 5. a  Tija Rutar, 7. a 

Lana Ostrš, 4. a   Lana Miuc Zelko, 7. a 

Tija Turk, 4. a   Evelina Novak, 7. b 

   Anja Golob, 7. b 

    

Mentorica:  

Nataša Kosi 

Mentorica:  

Antonija Kranjčič 

Mentorica:  

Marija Bauman 

Mentorica:  

Marija Bauman 

 

 

8. razred 9. razred 

 

Tjaša Mlaker, 8. a Viva Kokalj, 9. c 

Meta Pohar, 8. a Maša Pohar, 9. c 

Pia Rumpf, 8. b Lana Beranič, 9. c 

Neja Zupan, 8. b Nika Novak,  9. c 

Tin Štros, 8. b Alja Arko, 9. a 

Rebeka Roj, 8. b Nastja Klep, 9. a 

Aleksej Matevž Fišer, 8. a Hana Krampl, 9. a 

Luka Poredoš, 8. a  

  

  

Mentorica:  

Nataša Colja 

Mentorica:  

Nataša Colja 

Učenci, ki so se uvrstili na območno 

tekmovanje z mentorico Natašo Colja                          

   Sonja Antolič 

 Predsednica šolske tekmovalne komisije: Nataša Colja 

 

ODBOJKA: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejše deklice, 8. in 9. razred) 

V torek, 18. 12. 2018, je na naši  šoli potekalo občinsko tekmovanje v odbojki za starejše deklice. Naše 

deklice so proti Osnovni šoli Prežihovega Voranca zmagale, proti Osnovni šoli Kamnica pa izgubile. 

Skupno so dosegle zelo dobro 4. mesto. Našo ekipo so sestavljale: Tija Šoštarič Karič, Neli Pulko, Aiša 

Naja Gerlušnik, Meta Pohar, Lara Skaza, Taja Ulčnik. 

 Jakob Kompan, 9. c 

Mentor: Milan Soršak 

 

NOGOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejše deklice, 8. in 9. razred) 

V četrtek,13. 12. 2018, je v Draš centru potekalo občinsko tekmovanje v nogometu za deklice. Odigrale 

so dve tekmi, prvo proti Osnovni šoli Martina Konšaka so zmagale, drugo tekmo proti Osnovni šoli 

Draga Kobala pa izgubile. V ekipi so bile: Tija Šoštarič Karič, Lina Štrman, Eva Bezlaj, Zala Ferk 

Krajcar, Meta Pohar in Neli Pulko. 

 Jakob Kompan, 9. c 

Mentor: Milan Soršak 
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NEJC BIZJAK, GAL PETEK, ŽANA TANCER, VSI 9. c, IN JAN ČERIČ, 6. c, ODLIČNI NA 

MEDNARODNIH ZIMSKIH IGRAH (LAKE PLACID, ZDA) 

Hokejisti Hokejskega kluba Lisjaki Maribor Nejc Bizjak, Gal Petek, oba 9. c, in Jan Čerič, 6. c, ter 

alpska smučarka Žana Tancer, 9. c, Smučarski klub Branik Maribor,  so se 6. 1. 2019 odpravili na 

mednarodne otroške zimske igre v Lake Placid v Združene države Amerike.  

Lake Placid je bilo prvo mesto v ZDA, ki je gostilo mednarodne otroške 

zimske igre in ima dolgo zgodovino iz mednarodnih športnih tekmovanj 

in vsako leto gosti veliko mednarodnih športnih prireditev. 

Mednarodne otroške igre spodbujajo prijateljstvo med različnimi narodi 

pri športnih aktivnostih in tekmovanjih. Cilj otroških iger je omogočanje 

srečevanja z novimi prijatelji iz drugih držav.  

Na njih sodelujejo otroci od 12. do 15. leta in tekmujejo v različnih 

zimskih športih: smučanje, biatlon, tek na smučeh, umetnostno drsanje, 

hokeju, deskanje na snegu in hitrostno drsanje. Vsi, ki so se udeležili teh 

iger, so za to dobili posebno povabilo.  
 osebni arhiv Jana Čeriča   

Hokejisti Hokejskega kluba Lisjaki Maribor Nejc Bizjak, Gal Petek (oba 9. c) in Jan Čerič (6. c) so 

se udeležili teh iger kot člani edinega hokejskega kluba iz Slovenije na teh igrah. Pred Ledno dvorano 

Maribor jih je čakal avtobus, ki jih je odpeljal do Dunaja. Čakala jih je letalska pot do Frankfurta in 

nato do Montreala. Po dolgem letu so se na avtobusu namestili za triurno vožnjo do Lake Placida.  

Najprej so odšli v hotel in na otvoritev iger. Naslednji dan so imeli trening.  Tretji dan se je začel 

tekmovalni del iger. Prvo tekmo so igrali proti Kanadi, proti kateri so izgubili 6 : 3. Drugo tekmo pa 

so igrali proti Kitajcem,  premagali so jih 11 : 1. Četrti dan so ponovno imeli dve tekmi. Prvo tekmo 

so igrali proti domači ekipi iz Lake Placida, proti kateri so izgubili 4 : 3. Drugo tekmo so igrali proti 

Madžarom in zmagali 6 : 1.  Peti dan so se začele tekme za medalje. Naši hokejisti so za 3. mesto 

igrali proti ekipi iz Avstrije. To tekmo so zmagali 6 : 2 in s tem so prislužili vrhunsko 3. mesto.  
Te igre so zmagali domači hokejisti iz Lake Placida. 

V petek, 11. 1. 2019, so se z medaljami okoli vratu odpravili na dolgo pot nazaj proti Sloveniji. V 

Maribor, natančneje pred Ledno dvorano Maribor, so se vrnili 12. 1. 2019.  Tam so jih pričakali 

novinarji in starši, ki so jim pripravili zelo lep sprejem. Novinarji so jim zastavili veliko vprašanj. Gal, 

Nejc in Jan so z igrami zelo zadovoljni in tudi malo razočarani, saj menijo, da bi na teh igrah lahko 

osvojili tudi zlato medaljo. 

 

 Gaja Tisaj (9. b), Aiša Naja Gerlušnik in Jakob Kompan (oba 9. c)  

Vir: https://www.lakeplacid2019.com/ 

Žana Tancer, učenka 9. c razreda, se je udeležila otroških zimskih iger v Lake Placidu, v kategorijah 

veleslalom, paralelni slalom in ski cross.  

 

Ko so prispeli v Lake Placid, so v hotelu najprej večerjali 

in se sprostili na sladoledni zabavi.  Tam so se med drugimi 

državami tudi spoznavali. Naslednji dan so se odpravili na 

goro Whiteface, do katere so se vozili dvajset minut. 

Spoznali so teren in se pripravili na tekmo. Po napornem 

dnevu so imeli otvoritev olimpijskih iger.  

Naslednji dan je bila tekma. Prva kategorija je bila 

veleslalom, kjer je tekmovalo štirideset deklet in štirideset 

fantov. 9. 1. je potekala tekma v disciplini paralelni slalom. 

Organizatorji so tekmovalce razporedili v skupine. Žana je 

imela veliko srečo, saj je bila v zelo dobri ekipi. Njena 

ekipa je zasedla odlično 3. mesto. V četrtek, 10. 1. 2019, 

je potekal  ski cross. Na tej tekmi Žanina ekipa ni bila  

 Žana Tancer (osebni arhiv) najboljša. 11. 1. so se odpravili domov ob 12.00. 

Pred Ledno dvorano Maribor jih je čakala rdeča preproga in novinarji. Žana je povedala, da je zelo 

uživala na smučiščih, zelo se je povezala s svojo ekipo. Pravi, da ji je bila najbolj všeč družba in da je 

https://www.lakeplacid2019.com/
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sneg boljši kot v Evropi. Priznala je tudi, da bi svoj rezultat lahko izboljšala s previdnostjo in 

napadalnostjo. 

 Aiša Naja Gerlušnik, 9. c 

 

ASTRONOMIJA: DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA DOMINKOVA PRIZNANJA 

V soboto, 12. 1. 2019, je potekalo državno tekmovanje iz astronomije. 

Potekalo je na različnih lokacijah po Sloveniji za učence in učenke 

sedmih, osmih in devetih razredov ter za dijake srednjih  šol. Mi smo se 

udeležili državnega tekmovanja na gimnaziji v Murski Soboti. Po 

kratkem sprejemu smo se soočili s testom, ki smo ga pisali dve uri.  Na 

tekmovanje sva se uvrstila Gašper Indihar (7. b) in jaz (Maša Pohar iz 9. 

c). Oba sva zelo dobro reševala naloge ter dosegla srebrno priznanje.  

Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 6. 12. 2018, sta se udeležila tudi 

Žiga Obal (7. a) in Jaka Černčič (7. b). Jaka, Gašper in jaz smo na 

šolskem tekmovanju dosegli bronasto priznanje. Čestitke vsem 

udeležencem.  
 

  Saša Silič 

 Maša Pohar, 9. c  

Mentor: Saša Silič 

 

BOBER: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

 

V soboto, 12. 1. 2019, je na Fakulteti za elektrotehniko, 

računalništvo in matematiko UM potekalo državno 

tekmovanje Bober. Bober je mednarodno tekmovanje iz 

računalniškega razmišljanja, namenjeno osnovnošolcem in 

srednješolcem. Državno tekmovanje poteka za učence od 

vključno 6. razreda dalje. Ob tekmovanju je bilo 

udeležencem namenjeno tudi predavanje iz umetne 

inteligence, po zaključku pa še razglasitev rezultatov in 

podelitve priznanj. 

Na državo tekmovanje so se uvrstili 3 učenci naše šole: Gal 

Boltauzer (6. razred), Mirjam Jurša in Maksim Strašek (oba 

7. razred).  

Zelo dober uspeh na tekmovanju je dosegla učenka Mirjam 

Jurša, ki je prejela srebrno priznanje, pri čemer ji je do  

 Nejc Barovič zlatega priznanja zmanjkala ena točka. 

Vsem trem učencem čestitamo za dosežene rezultate. 

 mentor Nejc Barovič 

 

KOŠARKA: ČETRTFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA OŠ (starejše deklice) 

 

22. 1. 2019 je na naši šoli potekala četrtfinalna tekma 

košarke za starejše deklice. Te tekme smo se udeležile tudi 

učenke naše šole. Prva tekma je potekala med našo šolo in  

OŠ ob Dravinji, kjer so nas nasprotnice premagale. 

Naslednjo tekmo so odigrale učenke OŠ od Dravinji in OŠ 

Blaža Arniča, kjer je zmagala OŠ ob Dravinji. V zadnji 

tekmi smo se pomerile učenke naše šole in učenke OŠ 

Blaža Arniča, ki so nas za las premagale. Tako smo se po 

končni razvrstitvi uvrstile na tretje mesto. 

Nika Novak, 9. c  

Trener: Rajko Krsič 

 Jadranka Foster Mentor: Vlado Bambič 
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ANGLEŠČINA: OBMOČNO TEKMOVANJE (9. razred) 
17. 1. 2019 je na OŠ Slave Klavore potekalo 

območno tekmovanje iz znanja angleščine za 

devetošolce. Tekmovanja v tej regiji se je udeležilo 

71 učencev. Kar 10 učencev se je uvrstilo na 

območno tekmovanje iz naše osnovne šole. Ti 

učenci so: Alja Arko, Maruša Novak, Nuša 

Udovičič Dundžić, Gašper Vogrin, Patrik 

Martinec, Hana Krampl (vsi 9. a), Gaja Tisaj (9. 

b), Jakob Kompan, Aiša Naja Gerlušnik in Nika 

Novak (vsi 9. c). Na območnem tekmovanju se je 

odlično odrezala Hana Krampl, ki je prejela srebrno 

priznanje in se uvrstila naprej na državno 

tekmovanje, ki bo 20. 3. 2019. Prav tako je srebrno 

priznanje prejela Nuša Udovičić Dundžić. Iskrene 

čestitke obema!  
  Mateja Arko     

Čestitamo pa tudi vsem ostalim, ki so se uvrstili na območno tekmovanje. 

 mentorica Karla Poslek Petrovič 
 

ŠAH: OŠ PODROČNO PRVENSTVO PC MARIBOR 2018/2019 (ekipno) 

V ponedeljek, 21. 1. 2019, je v kulturnem domu Kamnica potekalo ekipno področno osnovnošolsko 

prvenstvo v šahu. Na tekmovanju je nastopilo 31 ekip mariborskih osnovnih šol in okolice v štirih 

različnih kategorijah. 

Z naše  šole je nastopila ekipa v kategoriji fantov do 15 let. Ekipo je zastopalo pet učencev: 1. Gašper 

Kodrič, 2. Patrik Martinec, 3. Stevan Stevanovič, 4. Lan Lavrinc in 5. Tine Majer. Ekipa OŠ Ludvika 

Pliberška je dosegla odličen rezultat, 3. mesto.  

Čestitke vsem učencem. 

 

Kategorija F15     

 

Ekipne točke: 

 

3. OŠ Ludvika Pliberška   10    

       

Povezava: http://www.sah-

zveza.si/rezultati/podatki/?rid=20237 

 

Šahovska ekipa OŠ Ludvika Pliberška, od leve proti desni: Tine Majer, Stevan Stevanovič, Gašper 

Kodrič, Lan Lavrinc, Patrik Martinec 

Mateja Stevanovič 

 

 in  mentor: Nejc Drnovšek 

 

NAMIZNI TENIS: OBČINSKO PRVENSTVO (mlajši učenci) 

V ponedeljek, 21. 1. 2019, se je v dvorani Tabor odvijalo občinsko tekmovanje v namiznem tenisu. Pri  

mlajših učencih v kategoriji od 3. do 5. razreda so šolo zastopali: Alex Koren (5. c), Max Koren (5. c), 

Nik Mlinarič (5. c), Matija Vehovar (4. a), Urban Ornik (4. a), Miha Majer (5. b), Gal Kasesnik (5. b), 

Tim Jugovič (4. b), Nejc Peretič (4. b), Luka Belina (2. b). Pri mlajših učenkah pa sta nastopili 

tretješolki, Lara Poredoš  in Iva Rauš. Večina od njih se je prvič preizkusila na tekmovanju, eni so bili 

 

 

http://www.sah-zveza.si/rezultati/podatki/?rid=20237
http://www.sah-zveza.si/rezultati/podatki/?rid=20237
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 Jadranka Foster   Jadranka Foster 

 

nekoliko prestrašeni, drugi samozavestni, nekateri pa so posegli po medaljah. Medalje so si priborili: 

Matija Vehovar (3. mesto), Iva Rauš (2. mesto) in Lara Poredoš (3. mesto). Čestitamo vsem 

tekmovalcem. 

 Jadranka Foster 

Mentorja: Vlado Bambič, Jadranka Foster 

 

NAMIZNI TENIS: PODROČNO IN OBČINSKO TEKMOVANJE (od 6. do 9. razreda) 

 

V ponedeljek, 21. januarja 2019, se je v 

dvorani Tabor odvijalo šolsko področno 

in občinsko tekmovanje v namiznem 

tenisu. Posamično sva  jaz (Katrina 

Kunčič) in Luka Jure Kislinger  dosegla 2. 

mesto. S tem sva se uvrstila na državno 

tekmovanje. Ekipno pa smo osvojili 

skupno 3. mesto. Ekipo so sestavljali: 

Luka Jure Kislinger, Tija Šoštarič Karić 

(8. a), Marcel Bedrač (8. b) in Katrina 

Kunčič (9. b). Ostali udeleženci so še: 

Minja Cvikl (8. a), Anej Cvikl, Luka 

Motaln (oba 9. a), Rene Zadravec, Anej  

 Matej Kunčič     Karanovič, Maj Lorbek (9. b), Jakob  

Kompan in Anej Pinterič (9. c). Čestitke vsem udeležencem tekmovanja. 

Napisala: Katrina Kunčič, 9. b 

Mentor: Vlado Bambič 

 

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

V ponedeljek, 21. 1. 2019, je potekalo šolsko tekmovanje iz kemije za učence osmih in devetih 

razredov. Tekmovanja se je udeležilo  9 osmošolcev in 8 devetošolcev. Osmi in deveti razredi nismo 

imeli istih tekmovalnih pol, saj smo morali deveti razredi pokazati vso znanje kemije do določenega 

dela devetega razreda. Bronasto priznanje so osvojili Mark Tominc, Tjaša Mlaker, Matevž Fišer (vsi 

iz 8. a); Lana Koren (8. b); Viva Kokalj in jaz, Maša Pohar (obe iz 9. c). Vsi omenjeni so se tudi uvrstili 

na državno tekmovanje. Čestitke vsem. 

 

Napisala: Maša Pohar, 9. c 

Mentorica: Ribana Višnar             
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STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO: PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL 

V torek, 22. 1. 2019, je potekalo prvenstvo osnovnih šol v streljanju z zračno puško. V kategoriji 

starejših učencev (2004 in 2005) so bili naši učenci zelo dobri. Šolo so zastopali: Luka Poredoš (4. 

mesto), Jan Žunec (6. mesto), Anej Karanovič (7. mesto) in Matevž Aleksej Fišer (8. mesto). Naši 

dečki so ekipno osvojili 2. mesto.  

V kategoriji starejših učenk (2004 in 2005) so šolo zastopale: Tajra Petrovič (6. mesto), Natali Soufi 

(7. mesto), Neja Zupan (8. mesto), Pika Majcen (9. mesto) in Nuša Udovičič. Ekipno so naše deklice 

dosegle 1. mesto.  

V kategoriji učencev (2006 in 2007) so našo šolo zastopali: Jan Lindental Dobovšek (11. mesto), 

Tomaž Jelen (13. mesto), Žan Črtalič (14. mesto), Lin Pukšič (15. mesto), Aljaž Mlaker (16. mesto), 

Jure Mlasko in Tiano Babšek Škober.   

V kategoriji učenk (2006 in 2007) so našo šolo zastopale: Lina Štrman (2. mesto), Lina Lužnic (3. 

mesto), Lana Rebeka Petrič (4. mesto) in Lana Miuc Zelko. Ekipno so dosegle 4. mesto. 

Napisal: Jakob Kompan, 9. c 

Mentor: Milan Soršak 

 

KARATE: TIMI MOČNIK, POKALNI ZMAGOVALEC SLOVENIJE (kategorija kate mlajši 

kadeti) 

V kongresnem centru Thermane Laško je KARATE ZVEZA 

SLOVENIJE (KZS) 23. 1. 2019 organizirala svečano prireditev 

NAJ KARATEIST SLOVENIJE za leto 2018. Na prireditvi so 

podelili pokale za Pokalne zmagovalce Slovenije v katah, 

borbah in skupno (kate + borbe) za posameznike, ekipe in klube 

ter plakete za najboljše karateiste Slovenije v posebnem 

točkovanju KZS.  

Pokal za Pokalnega zmagovalca Slovenije v kategoriji kata 

mlajši kadeti je že tretjič zapored prejel Timi Močnik iz Karate 

kluba Kovinar Maribor, učenec 8. a razreda OŠ Ludvika 

Pliberška. 

Pokal se podeli najboljšemu po končanih treh pokalnih tekmah, 

kjer najboljši tekmovalci iz vse Slovenije zbirajo točke po 

pravilniku KZS (uvrstitve). Te tekme so leta 2018 potekale v 

Luciji, v Žalcu in v Novi Gorici, istočasno pa so služile še kot 

kvalifikacije za državno prvenstvo.  
  Borut Močnik   

  Borut Močnik 

 

KARATE: 2. KROG OŠ KARATE LIGE 

V nedeljo, 3. 2. 2019, je v športni dvorani Osnovne šole Lenart potekal 2. krog OŠ Karate Lige, ki ga 

organizira Karate zveza Maribor. Tudi tokrat je tekmovanje pripravil Karate klub Kovinar Lenart, 

udeležilo pa se ga je 107 tekmovalcev iz 38 osnovnih šol. Našo šolo je zastopala 8-članska ekipa iz 

treh različnih karate klubov. Skupno je bilo zabeleženih 145 nastopov, veliko uspeha pa so na tekmi 

dosegli člani OŠ Ludvika Pliberška, ki so osvojili 4 zlate, 1 srebrno in 2 bronasti medalji.  

 

Rezultati: 

1. mesto 2. mesto 

Sara Teraž (kata; 6., 7. raz.) 

Urška Kutnjak (borbe; 4., 5. raz.) 

Rebecca Petrič (borbe;  6., 7. raz.) 

Timi Močnik (kata; 8., 9. raz.) 

Mandy Močnik (kata; 4., 5. raz.) 
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3. mesto 5. mesto 

Nika Teraž (kata; 2., 3. raz.) 

Mandy Močnik (borbe; 4., 5. raz.) 

 

Nik Mlinarič (borbe; 4., 5. raz.) 

Maks Mlinarič (borbe; 4., 5. raz.) 

Rebecca Petrič (kata; 6., 7. raz.) 

Po dveh od štirih tekmovalnih krogov je naša šola trenutno na četrtem mestu z majhnim zaostankom 

za vodilnimi. Naslednji krog je bil 16. 2. 2019 na OŠ Selnica ob Dravi.  

  

Urška Kutnjak (1. mesto) in Mandy Močnik 

(tretje mesto)  

Timi Močnik (1. mesto)  

 Borut Močnik 
 

 

 

  
Rebecca Lana Petrič (1. mesto) 

 Aleš Petrič 

Sara Teraž (1. mesto)   

 Nika Teraž 

»Tudi jaz sem dobil 

diplomo.« 

Jakob Holc, 1. c 

 Nuša Pratneker 

 Borut Močnik 
 

 

KARATE: 3. KROG OŠ KARATE LIGE 

V telovadnici Osnovne šole Selnica ob Dravi je v soboto, 16. 2. 2019, domači istoimenski karate klub 

izpeljal že tretjega od štirih turnirjev OŠ Lige Maribor. Organizator je  Karate zveza Maribor. 

Tokratnega tekmovanja se je udeležilo 98 tekmovalcev iz 31. osnovnih šol, skupno pa so opravili 128 

posamičnih nastopov. 

Tudi tokrat so karateisti OŠ Ludvika Pliberška Maribor zabeležili izvrstne rezultate, saj so osvojili kar 

8 medalj. Kljub le šestim tekmovalcem je naša šola še vedno v igri za pokal v skupnem seštevku OŠ 

lige in vsaj ponovitvi 3. mesta iz lanskega leta. Zadnji, odločilni turnir, bo aprila v Ljutomeru, kjer 

bodo tudi podeljeni pokali za najboljše posameznike in osnovne šole. 
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Rezultati: 

 

1. mesto 

Rebecca Lana Petrič (kata; ml. deklice) 

Mandy Močnik (kata; malčice) 

Timi Močnik (kata; st. dečki) 

2. mesto 
Mandy Močnik (borbe;  malčice) 

3. mesto 
Nika Teraž (kata; ml. malčice) 

Sara Teraž (kata; ml. deklice) 

Urška Kutnjak (borbe;  malčice) 

Rebecca Lana Petrič (borbe;  ml. deklice) 

Ekipa OŠ Ludvika Pliberška Maribor  

  

  Borut Močnik 

 

TENIS NOGOMET 

  
ISA IN UMA VREŽE, UČENKI 2. A USPEŠNI TUDI V 

TENISU. DOSEGLI STA 1. IN 2. MESTO. 

ČESTITAMO! 

 

 JANJA KARANOVIČ 

 ANEJ KARANOVIČ         

 13. 1. 2019 SEM BIL V HOČAH NA TURNIRJU V 

NOGOMETU. BILO JE 8 EKIP. IGRALI SMO 7 

TEKEM. DOSEGEL SEM 8 ZADETKOV IN DOBIL 

POKAL. 

 

 LAN ŠALAMUN, 1. C      

 Nuša Pratneker 

 

PREŠERNOV NATEČAJ 2018/2019: KO SPOMINI OŽIVIJO 

Šolski Prešernov natečaj je potekal od 15. oktobra 2018  do 11. januarja 2019. Na likovnem in 

literarnem področju so ustvarjali učenci od prvega do devetega razreda skupaj z mentorji, ki so jih k 

ustvarjanju motivirali in jih pri delu usmerjali. Kot vsako leto doslej  je nastalo veliko zanimivih 

literarnih in likovnih del. Nagrajena dela si lahko ogledamo v Razstavišču Ludvik in v vitrinah pred 

razredi. 

Veliko delo so pravile članice ocenjevalnih komisij: Suzana Belušič, Janja Karanovič, Mira Kopše, 

Andreja Schwarz, Metka Lakota, Nataša Kosi, Katja Kastelic, Marija Bauman, Mateja Arko, Nataša 

Colja, Violeta Škrabl in Tina Žižek.  

Proslavi sta pripravili učiteljici Nataša Colja in Nataša Kosi z učenci. Pri pripravi so pomagale tudi 

druge učiteljice. Gospa Sara Jane Petrič je z imenitno pisavo in ročno napisala vse listine o nagradah 

in priznanjih. Hvala.  

Da je proslava ob kulturnem prazniku in prireditev v Razstavišču Ludvik tekla kot smo si zamislili, so 

nam pomagali tudi drugi delavci na šoli, brez katerih pravzaprav ne gre na nobeni prireditvi (Vera 

Kožuh, Ljubo Premovič, Dušan Korošec). Vsem prisrčna zahvala za vse, kar so opravili zelo skrbno 

in čisto v ozadju, da se natečaj vedno zaključi z imenitno proslavo in podelitvijo knjižnih nagrad v 

razstavišču Ludvik. Prešernova priznanja so učenci prejeli v razredni skupnosti. 
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Hvala tudi ravnateljici šole  Lidiji Todorović, da je natečaj v taki obliki tudi finančno omogočila. 

 

PREŠERNOVE NAGRADE 2018/2019 

Za literarno delo 

Vitjan Ul, 1. a Jernej Tašner, 4. a Mirjam Jurša, 7. a 

Ana Fleisinger, 1. b Nejc Peretić, 4. b Ana Kuprivec, 7. a 

Nika Pulko, 1. c Lovro Pogačar, 4. c Sara Bedrač, 7. b 

Isa Vreže, 2. a Iza Juvan, 5. a Evelina Novak, 7. b 

Eva Majcenovič, 2. b Pino Rumpf, 5. b Neli Pulko, 8. a 

Klara Iršič, 2. c Nika Pograjc, 5. c Matevž Aleksej Fišer, 8. a 

Jure Zorenč, 3. a Vito Šumak, 6. a Rebeka Roj, 8. b 

Neža Dežman, 3. b Toja Sedonja, 6. a Maruša Špec, 9. a 

Filip Primec mlajši, 3. c Nuša Petek, 6. b Hana Krampl, 9. a 

 Gal Boltauzer, 6. b Katrina Kunčič, 9. b 

 Saša Krajnc, 6. c Viva Kokalj, 9. c 

 Til Turk, 6. c Lana Beranič, 9. c 

 

Za likovno delo 

Selina Lina Knafelc, 1. a Gal Ofič, 3. b Pascal Krampl, 6. a 

Luka Grdinič, 1. b Tia Turk, 4. a Marvin Petek, 6. b 

Lukas Mori, 1. c Trisha Boltauzer, 4. b Angelina Prejac, 6. c 

Teo Ulčnik, 2. a Enej Batistić, 4. c Aljaž Marolt, 7. b 

Sofija Luketič, 2. b Nina Prahič, 5. a Meta Pohar, 8. a 

Ana Pograjc, 2. c Anja Bezlaj, 5. b Ajda Kopčič, 9. b 

 Eva Zala Stergar, 5. c  

 

Za literarno in likovno delo 

Mia Pogačar, 3. a Tija Rutar, 7. a Maša Pohar, 9. c 

Maca Bobnar, 3. c  Nika Novak, 9. c 

 

PREŠERNOVA PRIZNANJA 

Za literarno delo 

Uma Vreže, 2. a Zarja Pukšič, 4. b Mia Čerič, 5. c 

Alina Srnec, 2. a Daša Solomon, 4. c Stevan Stevanović, 6. a 

Ida Finšgar, 2. a Tim Palacios Martinčevič, 4. c Luka Jović, 6. a 

Žan Mikložič, 2. a Živa Požauko, 4. c Pascal Krampl, 6. a 

Isabella Brčić, 2. a Neža Podgornik, 4. c Sara Teraž, 6. b 

Julija Cafnik, 2. b Filip Martin Fleisinger, 5. a Marvin Petek, 6. b 

Mija Solomon, 2. c Pia Palčnik, 5. a Amadej Brozović, 6. b 

Ana Pograjc, 2. c Svit Simerl Novak, 5. a Rebecca Lana Petrič, 6. b 

Lara Poredoš, 3. a Svetlana Luković, 5. a Kiara Pokleka, 6. c 

Hana Jarh, 3. a Andraž Vadnjal, 5. a Ana Kovač, 7. a 

Sara Ruby Reš, 3. b Mark Frank, 5. b Vlado Hojski, 7. a 

Val Turk, 3. b David Šivec, 5. b Klemen Skuhala,7. b 

Neja Žerjavič, 3. c Živa Tancer, 5. b Meta Pohar, 8. a 

Rene Meznarič, 4. a Tjaša Levstik, 5. b Pia Rumpf, 8. b 

Tin Horvat, 4. a Žiga Ravter, 5. c Alja Arko, 9. a 

Ema Rudolf Ostič, 4. b Tara Murshed, 5. c Nastja Klep, 9. a 

Jaša Vidovič, 4. b Eva Zala Stergar, 5. c Maj Tomašič, 9. b 

Tim Jugovič, 4. b Liam Koser, 5. c  
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Za likovno delo 

Naja Kandić,  1. a Hana Žigon, 2. a Matija Vehovar, 4. a 

Matija Liam Lorger, 1. a Manca Petek, 2. c Aliya Ploh Brus, 4. c 

Zala Šegula, 1. a Gal Regoršek, 2. c Iza Juvan, 5. a 

Hana Kus, 1. a Adam Šuler, 2. c Zala Purkeljc, 5. a 

Ana Fleisinger, 1. b Klara Iršič, 2. c Taja Preradović, 5. a 

Nuša Tomanič, 1. b Iva Rauš, 3. a Vito Koludrovič, 5. a 

Kai Osvald, 1. b Alyna Toš, 3. a Nika Prahič, 5. a 

Ema Martinec, 1. b Neža Dežman, 3. b Mandy Močnik, 5. b 

Astrid Kranjc, 1. b Kiara Sara Knafelc, 3. b Ela Plošnik, 5. b 

Lia Bešić, 1. c Urban Knez, 3. c Tibor Peternel, 5. b 

Nika Pulko, 1. c Maša Meško, 3. c Alina Pilih Grah, 5. c 

Ela Šoštarič, 1. c Jakob Marolt, 4. a Nika Pograjc, 5. c 

Eva Novina, 1. c Lili Železnik, 5. b Neli Višič, 5. c 

Tilen Lovrin, 1. c Amel Dulić, 4. b Larisa Kovač, 5. c 

Ajda Gorišek, 1. c Lili Kokalj, 4. b Til Turk, 6. c 

Marko Šterbal, 2. a Nina Marušič, 4. c Tiano Skrober Babšek, 7. a 

Eva Majcenovič, 2. b Matic Lešnik, 4. c Zoja Filipič, 7. b 

Lara Brajović, 2. b Luka Debevc Damiš, 4. c Staš Testen, 7. b 

  Matevž Aleksej Fišer, 8. a 

 

Za literarno in likovno delo 

Lara Brajović, 2. b Milena Batistić, 2. c Tjaša Čertalič, 5. b 

 Jakob Novak, 4. a  

  in koordinatorka Prešernovega natečaja: Sonja Antolič 
 

DESKANJE NA SNEGU: OBČINSKO 

  

 Vlado Bambič  Vlado Bambič 

V sredo 13. februarja je pod Pohorjem potekalo  tekmovanje mariborskih osnovnih šol v deskanju na 

snegu. Naša šola je ponovna dosegla vrhunske rezultate. Gal Boltauzer je zasedel 4. mesto, Jan Motaln 

8. mesto, našo šolo pa so zastopali še Mai Pinter, Rene Jelen, Tomaž Jelen in Anej Cvikl. V kategoriji 

deklic pa sta našo šolo zastopali Zala Zupan Žitnik (3. mesto) in Trisha Boltauzer (4. mesto). Ekipno 

so naši dečki dosegli 2. mesto, naše deklice pa 3. mesto. Čestitamo! 

 Jakob Kompan, 9. c 

Mentor: Vlado Bambič 
 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

»USTAVLJENI POGLEDI« V RAZSTAVIŠČU LUDVIK 

V četrtek, 17. januarja 2019, je bilo v razstavišču Ludvik odprtje razstave planinskih fotografij naše 

bivše učenke Tihane Šimić. Razstava je uvod v 100. obletnico PD Matica.  

Avtorica razstave je povedala, da se s fotografijo ukvarja ljubiteljsko. Prosti čas najraje preživlja v 

naravi, v hribih in v gorah. To so tudi njeni najljubši motivi. Narava jo vseskozi fascinira s svojimi 
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neštetimi motivi, le dovolj pozorno oko je potrebno, da jo opazimo in nekatere tudi ujamemo v 

fotografski objektiv. Dih jemajoče lepote narave ji vselej ustavijo pogled, da za trenutek postane in 

prizor, ki jo prevzame, ujame v večnost.   

  
 Matevž Fišer (8. a)  Tihana Mišić 

Razstava prikazuje prizore in razglede s slovenskih planinskih poti, z nekaj izjemami, od Pohorja, 

preko Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp do Julijcev, v vseh letnih časih pa tudi nekaj alpskih 

rastlin in živali. 

Kulturni program je povezovala Meta Pohar, nastopili pa so učenci s kantri plesom, pod mentorstvom 

učiteljice Katje Stajnko. Na violino je zaigrala Hana Krampl, ki je prireditev še zaključila s petjem ob 

spremljavi na ukulele.  

Razstavo je odprl gospod Srečko Pungartnik.  

Ja, in razstavišče je bilo polno. Poleg digitalizacije je narava še vedno tista prva prava človekova 

prijateljica za sproščanje. Druženje se je nadaljevalo v šolski jedilnici ob klepetu in ob Ludvikovi 

kavici. 

Februarska razstava je bila 14. 2. 2019. Predstavili so se učenci naše šole z izdelki, ki so nastali v okviru 

letošnjega Prešernovega natečaja. Več o tem pa v naslednji številki Ludvik Poroča.  

  Metka Lakota, organizatorka 
 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

MUZEJSKI ABONMA: OBISK RAZSTAVE O RUDOLFU MAISTRU 

V četrtek, 20. 12. 2018, smo z muzejskim 

abonmajem obiskali muzej NOB v Mariboru. Ker 

je bila letos 100. obletnica bojev za severno mejo, 

smo si ogledali razstavo o Rudolfu Maistru in 

bojih za severno mejo. Najprej smo si ogledali 

nekaj slik iz življenja in dela Rudolfa Maistra in 

njegove družine. Ob slikah nam je pripovedovala 

gospa Mira Grašič. Nato smo si ogledali razstavo. 

Po ogledu razstave smo se razšli pri Prvi 

gimnaziji. 

 

 
  Jasna Rosi 

 Neli Pulko, 8. a 

Mentorica: Jasna Rosi 

 

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN ENOTNOSTI 

V četrtek, 20. decembra 2018,  je na šoli v času pouka potekala proslava ob dnevu državnosti in 

enotnosti.  V proslavi smo sodelovali učenci od 1. do 9. razreda. 

Prireditev se je začela  s slovensko himno, ki jo je zapel Mladinski pevski zbor in ob deklamaciji 

učencev 2. razreda smo se spomnili, kako pomembno je, da imamo svojo državo in svoj jezik. 
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»Slovenec biti ni drugega, kakor slovensko misliti, slovensko peti in slovensko govoriti«, so povedali 

učenci. 

Rdeča nit proslave je bilo potovanje po Sloveniji. 

Učence so vodile besede Toneta Pavčka: »Gremo 

zdaj po deželi naši vzdolž, povprek, ondod in tod. 

Videl boš, kako pajdaši lepo z lepim se povsod.«  

Na Tartinijevem trgu smo poslušali violino in 

klavir, katerih strune in tipke sta spretno vodila 

Hana Krampl in Jure Majer, v Ljubljano nas je s 

slovensko popevko peljala Aiša Naja Gerlušnik, 

na Triglav smo se povzpeli z MPZ in na Ptuju 

smo pustovali Z nogo ob tla Kantri plesne 

skupine.   
  Eva Bezlaj, 9. b 

 

Po vrnitvi v Maribor smo prešli na praznični decembrski čas s folkloro, ki nam je pripeljala Miklavža. 

 

Lutka, ki so jo učenci poimenovali 

Ludvik, nas je spomnila na praznike in 

tako smo prireditev zaključili s plesom in 

pesmimi, ki so nas  popeljale v čarobni 

božični čas.  

Elena Mati je zaplesala baletno točko iz 

Hrestača, punce iz English Choir so nas 

zazibale z božično pesmijo; učenci, ki 

pridno vadijo plesne korake v skupini Fit 

kids, pa so nas navdušili s svojo živahno 

plesno točko.  

Nagovorila nas je tudi gospa 

ravnateljica, ki nas je opomnila na  

 Eva Bezlaj, 9. b     pomen praznika dan samostojnosti in  

enotnosti, hkrati pa nam zaželela lepe božične praznike. Prireditev je zaključil MPZ s prekrasno 

pesmijo Aleluja. 

  Aiša Naja Gerlušnik, 9. c 

Organizatorki: Anita Babič, Violeta Škrabl 

 

DAN DEJAVNOSTI: KULTURNI DAN V PLANETU TUŠ (od 6. do 9. razreda) 

  
 Brigita Godec Kopčič  Mateja Arko 

V petek, 21. 12. 2018, smo imeli učenci od šestega do devetega razreda kulturni dan, ki smo ga preživeli 

v Planetu Tuš. 

Učenci osmega in devetega razreda smo se zbrali ob 8.45 v Planetu Tuš. Tisti, ki niso mogli priti sami, 

so odšli iz šole v spremstvu učiteljev. Najprej smo pomalicali in razrednikom plačali vstopnino, nato 

pa smo odšli v disko. Ob devetih pa so se zbrali še učenci šestega in sedmega razreda. 
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Najprej smo imeli program, ki so ga vodile tri devetošolke: Hana Krampl (9. a), Eva Bezlaj (9. b) in 

Viva Kokalj (9. c). Učenci smo letos na šolski skupnosti izrazili želje in podali predloge o tem dnevu 

dejavnosti. Najprej so učenci, ki so si tega želeli, nastopali s svojimi točkami, nato pa sta imela osma 

razreda vsak svojo točko za ključ. Žirija (Gaja Tisaj, Maj Tomašič, Alja Sedonja, Jernej Rebernik, Anej 

Karanovič, vsi 9. b, je izbrala, da točko dobi 8. b. Nastopali pa so tudi drugi učenci: Nina Novak in 

Lena Anošek (6. a) s plesom, skupina deklet iz 7. a s pevsko točko, 7. b je nastopal kot razred. 

Devetošolke so se predstavile s številnimi pevskimi točkami: Hana Krampl (9. a), Aiša N. Gerlušnik, 

Nika Novak, Sara Špolar, Nina Štrakl in Živa Čančer (vse 9. c). Nastopal je tudi šolski bend: Živa 

Čančer, Nina Štrakl, Nika Novak, Sara Špolar (vse 9. c), Enej Pečovnik in Tomaž Jelen (oba 7. b). 

Zatem smo imeli zabavo s plesom. DJ je vrtel glasbo in veliko jih je plesalo. Nekaj pa se nas je raje 

odločilo za biljard ali namizni nogomet, ki sta nam bila prav tako na voljo. Nekateri pa so sedeli in se 

pogovarjali s prijatelji. 

Kulturni dan se je najprej končal za šestošolce ob 12.20, nato pa so sledili sedmi razredi, zatem osmi 

in na koncu še devetošolci. 

Kulturni dan kot je ta, je ena redkih možnosti, da se lahko neformalno družimo in se pogovarjamo s 

sošolci, saj za to med odmori nimamo časa. Všeč mi je, da se tudi za tiste, ki neradi plešemo, najdejo 

druge zabavne aktivnosti. 

 Alja Arko, 9. a 

Organizatorki: Vera Kožuh, Mateja Arko 

 

PLANINCI LUDVIKI: ZIMSKI POHOD NA MRZLICO 

 

V soboto, 19. 1. 2019, smo imeli pohod na 

Mrzlico, visoko 1122 m. Zbrali smo se pred  šolo 

in kmalu je po nas prišel avtobus. Na ta izlet 

nismo odšli sami, temveč se nam je pridružila še 

Osnovna šola Tabor 1.  

Po kakšni uri vožnje smo prispeli do izhodišča. 

Tam so nas pričakali vodniki Planinskega 

društva Maribor Matica. Iz avtobusa smo vzeli 

nahrbtnike in se odpravili na pot. Ta izlet je bil 

drugačen, saj še nismo hodili po visokem snegu, 

tako da smo bili beli od snega. Veseli smo bili,  

ko smo po dveh urah in pol končno prispeli do 

 Aljaž  Grah  

vrha. Na vrhu je bilo v koči zelo prijetno toplo. Skoraj tako, da bi še kar ostali v koči, vendar smo 

morali počasi nazaj do avtobusa. Najbolj zabaven del izleta je bil na poti navzdol, ko smo imeli »snežno 

vojno«, v kateri smo zelo uživali. 

Avtobus nas je že pričakoval, zahvalili smo se vodičem in odšli na avtobus. Tako se je končal ta zelo 

zabaven zimski izlet na Mrzlico v Zasavskem hribovju. 

 

  Tjaša Čertalič, 5. b 

Mentorici Urška Kosi in Nataša Kosi  
 

OBISK BABICE (1. A RAZRED) 

V PETEK, 1. 2. 2019, JE BILA PRI NAS 

NA OBISKU MOJA BABI. K NAM SMO 

JO POVABILI ZATO, DA NAM JE 

POVEDALA O TEM, KAKO JE BILO 

NEKOČ. IMELI SMO SE FAJN. 

BABI, HVALA, DA SI NAS OBISKALA. 

 

  LIA BEŠIĆ, 1. C 

  
  JASMINA PIŽETA 
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DAN DEJAVNOSTI: ZDRAVA PREHRANA IN OBISK MLEČNE KRALJICE (5. razred) 

V petek, 25. 1. 2019, smo 5. razredi imeli tehniški dan na temo Zdrava prehrana.  

Takoj zjutraj nas je obiskala gospodična mlečna kraljica, ki  nam je predavala o mleku in mlečnih 

izdelkih. Razložila nam je postopek izdelave mlečnih izdelkov. Spoznali smo mlekarno Celeia, ki 

proizvaja mlečne izdelke v Celju. Izdelki, ki jih proizvajajo, spadajo pod ime ZELENE DOLINE. 

Mlečna kraljica nam je razložila, kako postaneš Mlečna kraljica in kaj ti ta vloga nudi. Na koncu obiska 

smo vsi  dobili sadni jogurt iz mlekarne Celeia.  

 

Šli smo se tudi razne zabavne igre, povezane z 

mlečnimi izdelki. Igrali smo se npr. BUM in 

KVIZ, in sicer tako, da se nismo igrali igro BUM 

s poštevanko, ampak z mlečnimi izdelki. Igra se 

igra tako: izbereš poštevanko, npr. števila štiri. 

Vsa števila, ki  niso večkratniki števila štiri, 

poimenuješ z nemlečnimi izdelki, npr. sendvič, 

testenine …  Ko je na vrsti število,  ki je del 

poštevanke štiri, pa vzklikneš BUM ter ime 

mlečnega izdelka, npr. sir, skuta … 

 Eva Bezlaj, 9. b           

Drugo igro, kviz, pa smo igrali tako, da smo se razdelili v dve skupini in odgovarjali na vprašanja, ki 

so vezana na mleko; skupina, ki je imela največ pravilnih odgovorov, je zmagala. Tudi na ta način smo 

se nekaj novega naučili, se igrali zabavne igre, na koncu pa se tudi posladkali.  

Po predstavitvi smo se razdelili v skupine. Skupaj s svojo skupino ali sošolcem/sošolko smo izdelali 

plakate o pomenu zdrave prehrane, dobrih, slabih navadah prehranjevanja. Na plakat smo napisali 

ključne besede, bistvene podatke in prilepili slikice. Nato smo skupaj s svojo skupino plakat predstavili 

pred razredom. Vsak je izdelal tudi Piramido prehrane, tako da se bomo lahko  vedno spomnili na 

pomen uravnotežene prehrane. 

Meni se je ta tehniški dan zdel zelo zanimiv. Zanimiv se mi je zdel zato, ker sem izvedela nove stvari 

o mleku in hrani, lahko smo sodelovali v skupinah in se med seboj posvetovali. Sama sem zelo uživala 

in upam, da bomo v prihodnje imeli še kakšen tako zanimiv tehniški dan.                                                                                                                                                                              

 

 Nika Pograjc, 5. c   

Razredničarka mentorica: Antonija Krajnčič 

 

SREČANJE S ŠOLSKIMI NOVINCI 

V ponedeljek, 28. 1. 2019, so na šolo prišli bodoči prvošolčki. Sprejele smo jih Pike Nogavičke, ki smo 

jih prijazno pozdravile in vsakemu izročile barvni cekin, njihovi starši pa so prejeli naš šolski časopis 

Ludvik poroča.  

 
 Sara Jane Petrič  

Pričetek je bil ob 17. uri. Ko so se zbrali vsi, smo imele Pike Nogavičke nastop, v katerem smo ob 

glasbi pokazale razne trike. Ta točka je bila otrokom zelo všeč. Nato smo Pike, vsaka s svojo skupino 
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bodočih prvošolčkov, odšle v telovadnico, kjer so z velikim veseljem ob zabavni glasbi telovadili s 

Pikami in učitelji ter z učiteljicami. Medtem pa so starši v mali jedilnici prisluhnili gospe ravnateljici 

Lidiji Todorović, ki jim je povedala veliko podatkov v zvezi z našo šolo. Nekaj informacij o delu na 

šoli jim je povedala tudi pomočnica ravnateljice, gospa Vera Kožuh. 

Na koncu so se bodoči prvošolci okrepčali s sokom in čokoladami v jedilnici.  

Kot Pike Nogavičke smo nastopale: Nika Šef (glavna Pika), Neja Zupan, Vanessa Alia Petrič, Stella 

Arko (vse 8. b), Lana Miuc Zelko (7. a), Angelina Prejac, Saša Krajnc, Kiara Pokleka (vse 6. c).  

 

  Stella Arko, 8. b    

Organizatorka: Janja Karanovič 

 

DAN DEJAVNOSTI: TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA, FIZIKALNE DELAVNICE, 

DELO S ŠTUDENTI UNIVERZE PRINCETON (9. razred) 

31. 1. 2019  je potekal naravoslovni dan, ki pa ni bil običajen. Dobili smo goste s Princeton University  

iz Amerike.  

 

Goste smo zjutraj pričakali v jedilnici in jih 

napotili v knjižnico, kjer so na kratko izvedeli 

o šoli, nato pa smo jih odpeljali v glasbeno 

učilnico, kjer je 5. b razred  zapel pesem Baby 

shark. Po končanem nastopu so se 

odbojkarice s Princetona predstavile 9. c in z 

njimi preživele še naslednjo uro, kjer so se 

igrali namizno igro v skupinah s karticami, na 

katerih so bila različna vprašanja,  na katera 

je morala vsa skupina odgovoriti.  

Seveda je pogovor z gostjami potekal v celoti 

v angleščini.  

 Eva Bezlaj, 9. b         

Aktivnosti z gosti iz Amerike so pripravile naše učiteljice angleščine.  

 

Medtem je v 9. b potekala predstavitev  postopkov oživljanja in nudenje prve pomoči, ki smo jo tudi 

sami izvedli na lutki za oživljanje v mali telovadnici. Seznanili smo se tudi s tem, kako uporabljati 

AED aparat. Predstavitev in aktivnosti so pripravili zunanji sodelavci, reševalci Zdravstvene postaje 

Maribor,  in učiteljica Brigita Godec Kopčič.  

 

  
 Brigita Godec Kopčič  Eva Bezlaj, 9. b 

V 9. a je potekala malo drugačna ura fizike z računalniki in poizkusi v učilnici za fiziko in v 

računalniški učilnici. Delo sta vodila učitelj Saša Silič in učiteljica Katja Stajnko. Na fizikalnih 

delavnicah je bila tema Energija – delo z orodji. Deveti razredi so se na vsaki dve šolski uri zamenjali 

tako, da je vse potekalo po enakem postopku, le da so bile aktivnosti z gosti iz Amerike vsako uro 

drugačne in zanimive.  
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Naravoslovni dan se je zaključil tako, da smo odbojkarice, njihovo trenerko in mentorje odpeljali na 

kosilo v šolsko jedilnico. Učenci smo se veliko naučili, spoznali njihova življenja, predstavili smo 

svojega in pridobili nove prijatelje ter nove izkušnje.  

  Eva Bezlaj 9. b          

Koordinatorka dneva dejavnosti: Brigita Godec Kopčič        

                                                                                                                                                                                                                                                
OBISK ŠTUDENTK UNIVERZE PRINCETON 

V četrtek, 31. 1. 2019, smo imeli na naši šoli posebne goste; obiskale so nas članice ženske odbojkarske 

ekipe, študentke z univerze Princeton. 

 

Princeton je univerza v ZDA, v zvezni 

državi New Yersey. Študentke pa so bile iz 

vseh delov svoje države: s Floride, 

Kalifornije, Teksasa … Prav tako so bile 

različno stare. Na univerzah v ZDA imajo 

štiri letnike in naše gostje so bile iz 

različnih. 

Ko so ob osmih zjutraj prispele na našo 

šolo, smo jih štiri devetošolke Maša Pohar, 

Nika Novak (obe 9. c), Nika Ančevski (9. b) 

in jaz (Alja Arko, 9. a) sprejele, jim zaželele 

dobrodošlico ter jih odpeljale v knjižnico, 

kjer jih je nagovorila ravnateljica  Lidija  

 Eva Bezlaj, 9. b         Todorović. 

Američanke so dan preživele z devetošolci; z vsakim oddelkom 2 šolski uri. Z mojim razredom, 9. a, 

četrto in peto šolsko uro. Najprej so nam gostje povedale nekaj o sebi in o svoji šoli, nato pa smo jim 

mi postavili nekaj vprašanj. Sporazumevali smo se seveda v angleščini, a dekleta so se naučila tudi 

nekaj slovenskih besed. 

Naslednjo uro smo se razdelili v skupine, polovica ameriških študentk in polovica naših učencev je 

bila v eni učilnici, polovica pa v drugi. V manjših skupinah so potekale različne aktivnosti pod 

vodstvom naših učiteljic angleščine (Mateja Arko, Nataša Luković, Karla Poslek Petrović).  

Po koncu našega druženja (ob 13.30) so se študentke odpravile v Draš, kjer so isti dan odigrale igro 

odbojke. Povedale so nam tudi, da si bodo ogledale Zlato lisico in smučale na Pohorju. 

Mislim, da je za nas zelo dobra izkušnja, da se kdaj pogovarjamo s tistimi, ki jim je angleščina prvi 

jezik, saj tako dobimo izkušnje za svet, kjer že skoraj vsi znajo angleško. Upam pa tudi, da je bil dan 

všeč ameriškim študentkam.  

 

  Alja Arko, 9. a 

Organizatorji: vodstvo šole, aktiv učiteljic angleščine 

 

DAN DEJAVNOSTI: IZDELOVANJE VODNEGA KOLESA IN KOMPASA (4. razred) 

Ta dan smo izdelovali vodno kolo in kompas. Pri delu smo uporabljali: električni vrtalnik, cekat žico 

za rezanje stiropora, luknjač, kladivo, škarje, lepilo in ravnilo. 

Tega dne sem se zelo veselil, saj rad delam z orodjem. Najbolj všeč mi je bilo, da sem vrtal z 

električnim vrtalnikom in rezal stiropor s cekas žico. Vesel bi bil, če bi lahko zvrtal luknje v les vsem 

sošolcem. Pri delu sem želel biti natančen, da bi mi uspelo narediti lep izdelek.  

Bolje  mi je uspelo narediti vodno kolo. Ponosen sem nase in spoznal sem, da se je potruditi pri delu 

res lepo. 

  Žak Plavec, 4. c 

Razredničarka in mentorica: Nataša Kosi 
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REŠEVANJE PTIČKA (1. RAZRED) 

 

BILI SMO NA ŠOLSKEM IGRIŠČU IN NA TRAVI SMO ZAGLEDALI 

PTIČKA. PTIČEK JE BIL ČISTO PRI MIRU IN NAS PRESTRAŠENO 

GLEDAL. POKLICALI SMO UČITELJICO. NOBEN OD NAS ŠE NI VIDEL 

TAKŠNEGA PTIČKA. UČITELJICA GA JE PRIJELA TER POGLEDALA, 

ČE JE RANJEN. UGOTOVILI SMO, DA IMA POŠKODOVANO LEVO 

KRILO. PRINESEL SEM MU SUHO LISTJE IN SKRILI SMO GA V 

GRMOVJE. TAM JE LAHKO POČIVAL.  

SPOMNIL SEM UČITELJICO, DA BI GA LAHKO SLIKALA. SLIKO JE 

POSLALA DVEMA UČITELJICAMA BIOLOGIJE.  

 

 Sara Jane Petrič  LUKA ĐURIĆ, 1. b 

Izkazalo se je, da je bil ptiček mokož. Našega mokoža smo dali v zavetišče za divje živali v Muto. Čez 

nekaj dni so ga izpustili v naravo. 

Učenci 1. b so bili zelo ponosni na svoje delo in reševanje. 

  Sara Jane Petrič 

 

ŠPORTNI DAN: SMUČANJE, DRSANJE, SANKANJE (od 6. do 9. razreda) 

 

V petek, 1. 2. 2019, smo učenci od 6. 

do 9. razreda imeli športni dan. 

Dnevno aktivnost na ta dan smo si 

lahko izbrali že vnaprej, pri naših 

razrednikih. Na izbiro smo imeli 

smučanje, sankanje in drsanje. Večina 

v našem razredu je izbrala drsanje. Na 

športni dan smo se tisti, ki smo se 

odločili za drsanje, zbudili zgodaj, saj 

smo ob 7.20 že bili na poti. Hoja je 

  

 
 

trajala  približno pol ure. Ko smo prišli do 

Ledne dvorane, smo se preobuli in pripravili 

za na led. Med drsanjem smo se zelo zabavali 

in drug drugemu želeli pokazati, kako dobro 

nam drsanje gre. Seveda je bilo veliko padcev, 

a na srečo se nihče ni poškodoval. Po koncu 

smo se počasi odpravili nazaj do šole. Pot 

nazaj je trajala malenkost dlje. Po kosilu smo 

se lahko odpravili domov. Malo nam je veseli 

konec tedna pokvarilo dejstvo, da bomo 

morali iti naslednje, sobotno, jutro v šolo. 
 

  Nataša Luković in Brigita Godec Kopčič 

  Anej Ibrahimović, 7. a  

Organizatorka: Jadranka Foster        
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MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA: INTERNA PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH 

NALOG IN INOVACIJSKIH PREDLOGOV 

V ponedeljek, 4. 2. 2019, smo učenci, ki letos pišemo oziroma delamo raziskovalne naloge/inovacijske 

predloge, imeli predstavitev raziskovalnih nalog. Ob 13.30 smo se zbrali v učilnici gospe Brigite Godec 

Kopčič. Pridružila se nam je tudi gospa Urša Žiger iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Učenke 8. in 

9. razreda smo mentoricam in gospe Urški Žiger predstavile naše raziskovalne naloge oziroma 

inovacijske predloge s pomočjo powerpoint prezentacij. Predstavile smo hipoteze, ugotovitve in celotni 

koncept naših raziskovalnih nalog oziroma inovacijskih predlogov. 

 

Maša Pohar (9. c) je pričela s predstavitvijo njene 

naloge z naslovom Gremo na lisičko. 

Eva Bezlaj, Nika Ančevski in Liza Vehovar (vse 9. b) 

so predstavile nalogo z naslovom Tujerodne rastline 

okoli Pekrske gorce. 

Nika Novak in Lana Beranič (obe 9. c) sta predstavili 

nalogo z naslovom Poznavanje zdravilnih rastlin med 

učenci. 

Naloga Gaje Tisaj in Larise Verbnjak (obe 9. b) ima 

naslov Trema pred govornim nastopanjem. Hišni  

 Brigita Godec Kopčič ljubljenčki, puhasti odganjalci stresa pa je naslov naloge  

Mete Pohar (8. a). Zala Zupan Žitnik in Alja Sedonja (obe 9. b) sta nam predstavili nalogo z naslovom 

Ročne spretnosti otrok v osnovni šoli. 

Gospa Urška Žiger nam je po predstavitvi svetovala, kako lahko dodelamo in še izboljšamo naše 

raziskovalne naloge/inovacijske predloge. 

Velika zahvala gre mentoricam (Brigita Godec Kopčič, Nataša Colja, Karla Poslek Petrovič, Gordana 

Šober) in gospe ravnateljici Lidiji Todorović, ki je meni in vsem učencem, ki so si želeli izdelati 

raziskovalno nalogo, to tudi uresničila oziroma omogočila. 

 Pia Rumpf, 8. b 

Koordinatorka raziskovalne dejavnosti: Gordana Šober 

 

MLADI NOVINARJI V KINU 

6. februarja 2019 smo bile učenke, ki obiskujemo 

izbirni predmet šolsko novinarstvo, ter ga. Nataša 

Colja nagrajene z obiskom kina. Izdali smo 

izredno številko Ledine LUDVIK SPRAŠUJE. 

Zbrale smo se ob 17.30, nato smo počakale do 

začetka predstave.  Naročile smo si tudi pokovko. 

Ogledale smo si film z naslovom Kako izuriti 

svojega zmaja 3. Ob filmu smo uživale, čeprav je 

bil animiran. Film se je končal ob 20.15 in nato 

smo se zadovoljne odpravile domov.  

 
  Nataša Colja 

 

  Aiša Naja Gerlušnik, 9. c 

Mentorica: Nataša Colja 

 

PROSLAVA OB KULTURNEM DNEVU 

V četrtek, 7. februarja 2019, sta  v telovadnici naše šole potekali proslavi ob slovenskem kulturnem in 

hkrati državnem prazniku. Zbrali smo se namreč, da bi počastili našega največjega pesnika dr. Franceta 

Prešerna. 8. februarja 2019 je bilo natanko 170 let od njegove smrti. Proslavo smo vodili Nika, Viva, 

Matic in Neža. Mentorici proslave sta bili učiteljici Nataša Colja in Nataša Kosi. 
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Na proslavi smo si ogledali kratko animacijo z naslovom Jezični dohtar, ki nas je popeljala skozi 

Prešernovo življenje. Med to animacijo so učenci deklamirali tudi nekaj najbolj znanih Prešernovih 

pesmi. Prisluhnili smo Zdravljici, Povodnemu možu, Apelu in čevljarju ter  sonetu O, Vrba.  

 
 Eva Bezlaj, 9. b     

 

Pripovedovali smo o otroštvu Franceta Prešerna in dodali nekaj zanimivosti. Za našo zabavo so 

poskrbele tudi učenke 7. in 8. razreda, ki so pod vodstvom gospe Nataše Colja pripravile igrico z 

naslovom »Le kdo še verjame v pravljice?«. Prisluhnili smo petju učencev 1. razreda, ob spremljavi 

Jureta  Majerja (klavir) in Hane Krampl (violina). Prav tako nam je na harmoniko zaigrala učenka 5. 

razreda, Nika Prahič. Zelo smo uživali tudi ob nastopu Lili Kokalj iz 4. b razreda, ki nam je na klavir 

zaigrala znano pesem Perfect, ki jo napisal Ed Sheeran. Kot zadnji sta se nam predstavili še mažoretki 

Larisa in Špela iz 7. b razreda. 

 

 
  Eva Bezlaj, 9. b     

V sklopu programa smo podelili Prešernove nagrade za likovna in literarna dela. Čestitamo vsem 

sodelujočim na letošnjem Prešernovem natečaju, katerega tema je bila »Ko spomini oživijo«. Nagrade 

so bile  podeljene še 14. februarja 2019 v razstavišču Ludvik, priznanja pa so bila podeljena v razredih. 

  Nika Novak in Viva Kokalj, 9. c 

Mentorici: Nataša Colja in Nataša Kosi 

 

PLAKAT MIRU 

Z veseljem vam sporočamo, da smo na letošnji proslavi imeli tudi posebne goste. To so bile 

predstavnice Lions kluba Maribor Zarja. Predsednica kluba, gospa Bojana Kmetec Rošic, je Ludvikom 

predstavila, kaj je Plakat miru. To je namreč svetovni projekt pod pokroviteljstvom Lions kluba, ki 

nagovarja učence, stare med 11 in 13 let, da razmišljajo in ustvarjajo o ideji MIRU (sodelovanje in 

spoštovanje med ljudmi, strpnost, ljubezen in sprejemanje drugačnosti). Vsako leto sodeluje v tem 

projektu na tisoče otrok z vsega sveta. Letos poteka že dvaindvajsetič, in sicer pod naslovom »Bodimo 

prijazni«.  
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 Eva Bezlaj, 9. b      Eva Bezlaj, 9. b     

Naša šola pod mentorstvom gospe Violete Škrabl že pet let uspešno sodeluje na tem natečaju. Letošnja 

priznanja so prejele učenke: Isabella Bordon, Eva Permozer in Vesna Trstenjak iz 8. razreda. 

Čestitamo. Lions klub Maribor Zarja pa je prispeval velikodušno donacijo v šolski sklad.  

 Nika Novak, 9. c 

Mentorica: Violeta Škrabl 

 

 POZOR, POZOR 
 

BLIŽA SE ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU IZ VESELE ŠOLE 

Vse učence od 4. do 9. razreda ponovno obveščam, da bo šolsko tekmovanje v sredo, 13. 3. 2019. 

Prijava na tekmovanje je možna pri učiteljici Blanki Slapnik zaradi prijave v DMFA sistem. Teme in 

vse o tekmovanju najdete na internetni strani Vesele šole  http://www.veselasola.net/. Spremljajte 

obvestila na oglasni deski v pritličju ob stopnišču. Če nimate svojega izvoda Pila, lahko veselošolske 

teme berete tudi v knjižnici (fotokopije). Dobitniki zlatega ali srebrnega priznanja lahko svoj dosežek 

uveljavljajo za pridobitev Zoisove štipendije.  

Ponovno pa vas vse vabim, da se nam pridružite na skupnih pripravah na tekmovanje vsak ponedeljek, 

8. ali 9. uro (9. šolska ura) v učilnici 5. b razreda.  

 

 mentorica Vesele šole Blanka Slapnik 

 

 KNJIGA MESECA (januar, februar) 
  

Prvi  pregled oddanih glasov v letošnjem letu  za knjigo meseca 

kaže dobro.  Preštela sva vse oddane glasove in ugotovila, da je 

bilo oddanih skupaj  25 glasov. Učenci od 1. do 5. razreda so 

oddali v skrinjico  22 glasov, učenci od 6. do 9. razreda pa le 3 

glasove.  Največ glasov je prejela knjiga Veliko tekmovanje v 

kakcih, ki jo je napisal Guido Van Genechten.  

Izžrebali smo bralki:  Nano Berden, 5. c, in Ano Kovač, 7. a. 

Čestitamo!  

Pisateljica  J. K. Rowling pravi: Med branjem se lahko zgodijo 

čarobne stvari. Res je,  zato vas  tudi midva vabiva k branju in 

potopitev  v čudovite svetove in seveda  h glasovanju za knjigo 

meseca v naslednjem mesecu. Naj se nam bere … 

 Neli Pulko in Aleksej Matevž  Fišer, oba 8. a 

Mentorica: Sonja Antolič  
  Sonja Antolič 

 

 

http://www.veselasola.net/
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 DELO V JANUARJU, FEBRUARJU IN MARCU 
  

 

 

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) 

J A N U A R  F E B R U A R  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1. Novo leto. 2. 2. Pouk. 

2.  Novo leto. 4. Skupnost učencev. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci. 1700–1800. 

3. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. 5. Za muco časa 1700. T-o: zgodovina. Dan varne rabe interneta. 

7. Skupnost učencev. 6. T-š: fizika. 

8. Za muco časa 1700. 7. Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom. 

10. Svet staršev 1800. 8. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. 

11. Zaključek natečaja za Prešernovo nagrado šole. 12. Raziskovalne naloge: oddaja nalog. 

12. T-d: astronomija. 14. : PREŠERNOVI NAGRAJENCI ŠOLE, likovna in 
literarna dela. 

17. : Tihana Šimič: fotografije. T-r: angleščina 9. razred. 15. Informativni dan v SŠ za učence 9. razreda. 

21. T-š: kemija. 16. Informativni dan v SŠ za učence 9. razreda. 

22. 3. RS:  9. r. 18. Zimske počitnice 22. 2. 

23. T-o: slovenščina. 28. 3. RS – 7. razred. 

25. D-š: drsanje  2. in 3. razred.     

28. 1. srečanje s šolskimi novinci.   

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

31. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja. Oddaja zloženk za 

Ludvikovo bralno značko. D-n: 9. r. 3.  RS 1. razred:  
Predstavitev opisne ocene.  

  

 Raziskovalne naloge: oddaja raziskovalnih nalog. Raziskovalne: 

interna predstavitev nalog. 
  

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

M A R E C  

DAN DEJAVNOST 

3. 4. Skupnost učencev.   

5.  Pust. D-k: 1. do 3. razred. 

6. Raziskovalne naloge:  zagovori raziskovalni nalog  16. 3. 

7. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. Svet staršev 1800.  3. RS – 6. razred. 

9. T-d: slovenščina. 

11. ŠN: smučarska 7. r  15. 3. Plavalni tečaj 3. razred  22. 3. 

12. Za muco časa 1700. T-d: nemščina  9. r. 

13. T-š: vesela šola. 

14. Predavanje z  delavnico Nina Ana Jaeger za strokovne delavce. 

15. T-r: fizika. 

16. T-d: zgodovina. 

19. 3. RS – 3. razred. 

20. T-d: angleščina 9. razred. 

21. :  Zaključek Ludvikove (bralne značke za odrasle).  Srečanje z upokojenimi sodelavci. T-š: matematika. 

26. 3. RS - 4. razred. 

27. 3. RS – 8. razred. 

30. T-d: kemija. 

Revija PZ: OPZ.   T-R: Turizmu pomaga lastna glava.   Raziskovalne naloge: zagovori po urniku ZPM. Medobčinski otroški 

parlament. 

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

športni 


