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Številka 8, leto XX, april 2019    POROČA 

 
 

 

 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 
GREMO NA LISIČKO: 

NAJBOLJŠA RAZISKOVALNA 

NALOGA/INOVACIJSKI PREDLOG 

NAJBOLJŠE ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO 

2019: LUDVIKI ODLIČNI DRUGI! 

BRALNI VEČER: PESNIK IN PISATELJ FERI 

LAINŠČEK NA LUDVIKU 

KARATE: 2 ZLATI,  3 SREBRNE IN 4 

BRONASTE MEDALJE ZA NAŠO ŠOLO –  

3. MESTO – NAJBOLJŠA ŠOLA 

 
KARATE NAJBOLJŠE ŠOLSKO 

ŠPORTNO DRUŠTVO 

 

  
 Anja Bezlaj, 5. b  Lara Oblak, 5. b 

 

   
                  Ela Plošnik, 5. b     Miha Majer, 5. b  Urška Kutnjak, 5. b 

 

 

Dragi Ludviki! 

Za nami je že več kot polovica šolskega leta in le še dva 

meseca bosta pretekla, preden se od šole poslovimo za kar 

nekaj časa in odidemo na zaslužen oddih, devetošolci pa 

zadnjič odkorakamo skozi šolska vrata Ludvika.  

Na šoli se je zgodilo marsikaj zanimivega. Devetošolci 

smo prve spomladanske dni začeli z vpisom v srednje 

šole, sedaj pa že težko pričakujemo rezultate. Seveda pa 

četrtega meseca v letu nismo zaznamovali le mi, temveč 

tudi marsikateri Ludvik, ki je s svojim znanjem in 

sposobnostmi pripomogel k zmagam na raznih športnih 

tekmovanjih ali je sodeloval na tekmovanjih iz znanja.  

 Mateja Arko Raziskovalci in raziskovalke smo že prejeli rezultate  
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oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov in seveda smo bili  vsi več kot odlični. Resnično 

pa vam svetujem, da proti koncu ne popustite in se borite do zadnjega dne, saj bodo počitnice z lepimi 

ocenami potem toliko slajše. Poleg učenja, zadnjih tekmovanj in ocen pa ne pozabite uživati še v 

čudovitem vremenu. Pojdite kdaj s prijatelji ali družino na kakšen sprehod, piknik ali izlet in se naužijte 

letošnje prelepe pomladi ter dajte misli za nekaj časa na pašo.  

Vzemite si čas tudi zase, sprostite se ob vaši najljubši pesmi, najljubši knjigi, ter ne  pozabite prelistati 

in prebrati še kakšne strani našega Ludvik poroča. 

 Nika Novak, 9. c, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

                                                           

 FOTO UTRINKI  
  

  
Ludvik, športna šola: 2. mesto!               

                                       Jadranka Foster 

Marko Šuler in drugošolci      

                                                      Milanka Munda 

 

 

 

 

 

Velikonočne košarice v OPB 4                Anita Babič  

 
Velika noč v 1. b                  Sara Jane Petrič 
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Ustvarjamo v OPB                        Tina Žižek 

 

Z učenci 6. c smo zasadili rastline v učne namene v 

našo visoko gredico.      Brigita Godec Kopčič 

 

  
Na vaji angleškega pevskega zbora         

                                        Karla Poslek Petrovič 

Druženje z otroki iz vrtca              

                                                       Milanka Munda 

 

  
Country plesalci: zahvala in darila na plesnem 

srečanju                                      Nuša Pratneker 

Na bralnem večeru                        

                                                     Maj Tomašič         

 

 
 

Na bralnem večeru                           Maj Tomašič         Na bralnem večeru   s Ferijem Lainščkom 

                                                    Maj Tomašič         
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 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE: FESTIVAL INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ 

(državno tekmovanje) 

 

9. 3. 2019 je v Ljubljani potekalo državno 

tekmovanje v programiranju, na katerega 

smo se uvrstili kar štirje učenci naše šole, in 

sicer vsak na svojem področju. Na državno 

tekmovanje v programiranju C++ se je uvrstil 

Mitja Klanjšek (9. c), v programiranju 

Scratch Patrik Martinec (9. a) in v digitalni 

fotografiji Eva Bezlaj ter Katrina Kunčič (obe 

9. b). Mitja pa se je udeležil tudi državnega 

tekmovanja v programiranju za srednje šole 

ACM, ki je potekalo 23. 3. 2019.  

Vsi smo dosegli odlične rezultate v svojih 

kategorijah. Čestitamo! 

  Saša Silič  

 Eva Bezlaj, 9. b 

Mentor: Saša Silič 

 

ZGODOVINA: DRŽAVNO TEKMOVANJE (8. in 9. razred) 

V soboto, 16. 3. 2019, je bilo v Domžalah na OŠ Venclja Perka organizirano državno tekmovanje iz 

znanja zgodovine na temo  Ob 150-letnici prvega tabora na Slovenskem – Od čitalniškega gibanja, 

bésed do taborov na Slovenskem. Tekmovanja so se udeležili učenci osmih in devetih razredov, ki 

so bili najboljši na regijskem tekmovanju. Tekmovalcev je bilo skupaj 110. Za tekmovanje je bilo 

potrebno poznati vso snov iz dane literature, ki jo je bilo z uvrstitvijo na vsako naslednjo stopnjo  

 

tekmovanja nekaj več. Tudi jaz sem se udeležila tega 

tekmovanja in se podrobneje srečala z letom 1848 in 

njegovimi spremembami, obdobjem Bachovega 

absolutizma, ureditvijo dualizma (oz. nastanek Avstro-

Ogrske) in drugimi spremembami v tem obdobju. Ampak 

najpomembnejša tema tekmovanja so bili program Zedinjena 

Slovenija, organiziranje taborov in čitalnic, kjer so na 

različne načine (npr. s pomočjo branja knjig, časopisov, 

organizacijo iger in prireditev) dvigovali zavest o narodni 

pripadnosti med vsemi sloji slovenskega prebivalstva. Na 

tekmovanju smo imeli eno uro časa, da odgovorimo na 

vprašanja in da izlijemo vse naše misli ter znanje na papir. 

Tekmovanje je bilo težko, potrebno je bilo poznati veliko 

podrobnosti. Naši rezultati so plod velikega truda in volje, ki 

smo jih vložili v pripravo na tekmovanje. Dosegla sem zlato 

priznanje, v državi sem zasedla 8. mesto.  

  Mateja Arko   

 Maša Pohar, 9. c 

Mentorica: Jasna Rosi 
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ANGLEŠČINA: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

20. 3. 2019 je na OŠ Franja Malgaja Šentjur potekalo državno tekmovanje iz angleščine za učence 

devetošolcev. Tekmovanje se je pričelo ob 14. uri, učenci pa so za pisanje dveh esejev imeli na voljo 

90 minut. Hana Krampl, učenka 9. a razreda, se je z odličnim rezultatom na območnem tekmovanju 

uvrstila na državno tekmovanje, kjer je prejela srebrno priznanje.  

Čestitke, Hana! 

 in  mentorica Karla Poslek Petrovič   

 

NAMIZNI TENIS: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

V sredo, 1. 4. 2019, je v Murski Soboti 

potekalo četrtfinale državnega tekmovanja v 

namiznem tenisu za osnovne šole. Našo šolo 

so zastopali Iva Rauš (3. a), Luka Jure 

Kislinger (8. a) in Katrina Kunčič (9. b). Oba 

sta se uvrstila v polfinale državnega 

tekmovanja. Vsak od njih je odigral 7 

tekem. 

 Jakob Kompan, 9. c 

Mentor: Vlado Bambič   

 
   obiskovalka tekme 

 

FOLKLORA: OBMOČNO SREČANJE 

 
  Maja Višić 

Folklorna skupina Ludviki je na območnem srečanju Preko polja gre pomlad, ki je potekala 2. in 3. 4. 

2019 v dvorani Union, dosegla regijski nivo. Regijska revija bo 8. 5. 2019 v Lendavi. Vabimo vse, da 

nas pridete gledat in spodbujat. 

Čestitamo folklornikom! Bravo! 

 in mentorica: Milanka Munda 
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ŠPORTNIK LETA: LUDVIKI NA 2. MESTU MED ŠOLSKIMI ŠPORTNIMI DRUŠTVI V 

MARIBORU 

 

 
V torek, 2. aprila 2019, se je na Trgu Leona 

Štuklja zbrala množica ljudi, ki so sprejeli 

našo izvrstno športnico, Ilko Štuhec. Med 

njimi smo bili tudi učenci devetih razredov, 

ki pa smo se tega dogodka udeležili tudi zato, 

ker je naša šola druga najbolj športna šola v 

Mariboru. Hvala vsem, ki ste k temu 

  Jadranka Foster    pripomogli s tem, da ste se udeležili šolskih 

tekmovanj. Na podelitvi smo letos našo šolo zastopali: Natali Soufi (9. a), Rene Zadravec (9. b) in 

Gašper Kodrič (9. a). Na Trgu Leona Štuklja smo v imenu šole prejeli pokal. 

Bravo Ludviki! 

 Gašper Kodrič, 9. a 

Mentorji: Vladimir Bambič, Jadranka Foster in Milan Soršak 

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST: RAZGLASITEV REZULTATOV 

Za nami je 36. srečanje natečaja Mladi za napredek Maribora, ki ga organizirata Mestna občina Maribor 

in Zveza prijateljev mladine Maribor. 

Samo mladi raziskovalci in njihovi mentorji ter tudi starši vedo, koliko truda, vedoželjnosti in prostega 

časa je bilo treba vložiti v raziskovanje. 

V tem šolskem letu smo prijavili in zelo uspešno zagovarjali šest raziskovalnih nalog in dva inovacijska 

predloga. Zagovori raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov (RN/IP) so v mesecu marcu potekali 

na Srednji lesarski šoli Maribor. 

 

Tretjega aprila 2019 smo se zbrali v Narodnem domu Maribor na svečani razglasitvi rezultatov in 

podelitvi priznanj. Iz Narodnega doma Maribor nismo odšli praznih rok! 

Vse raziskovalne naloge in inovacijski predlogi so prejeli priznanja. 

 

Na področju psiholigije in pedagogike je bila oddana raziskovalna naloga TREMA PRED 

GOVORNIM NASTOPANJEM (avtorice Gaja Tisaj, Sara Skaza, Larisa Verbnjak; mentorica Gordana 

Šober).  

Naloga je prejela bronasto priznanje. 

 

Na področju športa je bila oddana raziskovalna naloga ROČNE SPRETNOSTI OTROK V OSNOVNI 

ŠOLI (avtorici Zala Zupan Žitnik, Alja Sedonja; mentorica Brigita Godec Kopčič). 

Naloga je  prejela bronasto priznanje. 

 

Na področju tuji jeziki je bila oddana naloga UPORABA ANGLEŠKEGA JEZIKA V PROSTEM 

ČASU PRI UČENCIH 3. TRIADE (avtorica Pia Rumpf; mentorica Karla Poslek Petrovič).  

Naloga je prejela zlato priznanje. 

 

Na področju turizma je bil oddan inovacijski predlog GREMO NA LISIČKO (avtorica Maša Pohar; 

mentorici Violeta Škrabl in Tadeja Krajnc).  

Inovacijski predlog je prejel zlato priznanje. 

 



 7 

Na področju varstva okolja je bil oddan inovacijski predlog TUJERODNE RASTLINE OKOLI 

PEKRSKE GORCE (avtorice Nika Ančevski, Eva Bezljaj, Liza Vehovar; mentorica Brigita Godec 

Kopčič).  

Inovacijski predlog je prejel bronasto priznanje. 

 

 
   Vera Kožuh 

 

Na področju veterinarstvo je bila oddana raziskovalna naloga HIŠNI LJUBLJENČKI, PUHASTI 

ODGANJALCI STRESA (avtorica Meta Pohar; mentorica Nataša Colja). 

Naloga je prejela srebrno priznanje. 

 

Na področju zdravstvo je bila oddana naloga POZNAVANJE ZDRAVILNIH RASTLIN MED 

UČENCI, avtorici Nika Novak, Lana Beranič, mentorica Brigita Godec Kopčič. 

Naloga je prejela bronasto priznanje. 

 

Na področju zgodovine je bila oddana naloga ORANŽNA JUBILEJA V MARIBORU (avtorica Tjaša 

Mlaker; mentorica Nataša Colja).  

Naloga je prejela srebrno priznanje. 

 

*Vrstni red imenovanih RN/IP je povzet po Zborniku 36. srečanja Mladi za napredek Maribora. 

  

Nagrado »prosta vstopnica« sta prejeli Meta Pohar in Pia Rumpf. Nagrado »prosta vstopnica« 

prejmejo avtorji tistih nalog, ki so prejele vsaj 146 točk in niso prejele nagrade presenečenja. 

Nagrado »presenečenje« so prejele Maša Pohar in mentorici Violeta Škrabl ter Tadeja Krajnc. 
Nagrado »presenečenje« prejmejo avtorji in mentorji tistih nalog, ki so prejele vsaj 163 točk. To je 

dvodnevni izlet, ki ga organizira ZPM Maribor. 

ZA NAJBOLJO NALOGO OZ. INOVACIJSKI PREDLOG MED VSEMI ODDANIMI RN/IP 

MED OSNOVNIMI ŠOLAMI JE BILA LETOS IZBRANA IN JE PREJELA POSEBNO 

NAGRADO: 

MAŠA POHAR Z INOVACIJSKIM PREDLOGOM »GREMO NA LISIČKO« 

Nagrado (počitniško letovanje v domu VIRC Poreč) podeljuje ZPM Maribor. Inovacijski predlog je 

bil ponovno predstavljen in izbran na doizboru za najboljšo raziskovalno nalogo oz. inovacijski 

predlog. 

Na Državno srečanje mladih raziskovalcev 2019 so se uvrstile naslednje RN/IP: 

Oranžna jubileja v Radvanju (Tjaša Mlaker, Nataša Colja); 

Uporaba angleškega jezika v prostem času pri učencih 3. triade (Pia Rumpf, Karla Poslek 

Petrovič); 

Gremo na lisičko (Maša Pohar, Violeta Škrabl, Tadeja Krajnc). 
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Iskrene čestitke raziskovalkam in mentoricam! 

Hvala vsem strokovnim delavcem šole za pomoč, podporo in razumevanje pri nastajanju 

raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov! 

 koordinatorka projekta: Gordana Šober  

 

VESELA ŠOLA: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

 

Učenci naše šole so se 10. 4. 2019 udeležili 

državnega tekmovanja v znanju iz Vesele šole 

na OŠ Pohorskega odreda v Slovenski 

Bistrici. Tija Rutar iz 7. a je dosegla zlato 

priznanje. Srebrno priznanje so dosegli 

Jakob Novak iz 4. a, Zoja Filipič iz 7. b, 

Meta Pohar iz 8. a ter Maruša Novak iz 9. a. 

Vsem udeležencem iskreno čestitamo za 

njihove dosežke.  

 in mentorica Vesele šole Blanka Slapnik 

 

  Mateja Arko  

 

     

KARATE: 4. KROG OŠ KARATE LIGE 2018/19 

2 zlati, 3 srebrne in 4 bronaste medalje za karateiste OŠ Ludvika Pliberška! 

V telovadnici športne dvorane ŠIC v Ljutomeru je karate klub Partizan Ljutomer 14. 4. 2019 izpeljal 

še zadnji, četrti turnir OŠ karate Lige Maribor, katere organizator je  Karate zveza Maribor. 

Tokratnega tekmovanja se je udeležilo kar 130 tekmovalcev iz 37 osnovnih šol, skupno pa so opravili 

160 posamičnih nastopov. 

Tudi tokrat so karateisti OŠ Ludvika Pliberška zabeležili izvrstne rezultate, saj so osvojili kar 9 

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

Mandy Močnik, Lucija Simona Šifrar, Nik Mlinarič, Maks Mlinarič in Timi Močnik. 

 

1. mesto: 

- Rebecca Petrič (borbe, mlajše deklice do 45 

kg, 6. in 7. razred), 

- Timi Močnik (kata, starejši dečki, 8. in 9. 

razred). 

2. mesto: 
- Mandy Močnik (kata, malčice, 4.  in 5. razred), 

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

razred), 

- Rebecca Petrič (kata mlajše deklice, 6. in 7. 

razred). 

3. mesto: 
- Nik Mlinarič (borbe, mlajši malčki do 35 kg, 

4. in 5. razred), 

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

in 5. razred), 

- Lucija Simona Šifrar (kata, mlajše deklice, 6. 

in 7. razred), 

- Lucija Simona Šifrar (borbe, mlajše deklice  

do 45 kg, 6. in 7. razred). 

 
 Nik Mlinarič, 3. mesto     Borut Močnik 
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Timi Močnik, 1. mesto!                                                                                          Borut Močnik 

 
KARATEISTI OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA  PONOVILI LANSKI USPEH V TEKMOVANJU OŠ 

KARATE LIGE MARIBOR, SAJ SO OSVOJILI VEČ  MEDALJ IN POKALOV TER SKUPNO 3. 

MESTO MED 38. SODELUJOČIMI ŠOLAMI  

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

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

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

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

ob Dravi in v Ljutomeru) in zbirajo točke zase in za šolo, ki jo obiskujejo. Na koncu po številu točk 

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

najboljše tri šole v skupnem seštevku vseh zbranih točk njihovih učencev. Tekmovalci se med seboj 

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

glede na svojo težo (borbe). 

 

  
 

Urška Kutnjak in Mandy Močnik  

(obe 5. b) 

 Mateja Arko 

Nika Teraž, 3. c 

 

 Borut Močnik 

 Rebecca Lana Petrič, Lucija Simona 

Šifrar, obe 6. b 

 Mateja Arko 

Letos so se tega tekmovanja udeležili učenci 38. osnovnih šol in med njimi je bila tudi devetčlanska 

ekipa OŠ Ludvika Pliberška. Naši mladi karateisti so z svojimi odličnimi nastopi in rezultati naši šoli 

ponovno priborili pokal za skupno 3. mesto. 

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

Lucija Simona Šifrar, Nik Mlinarič, Maks Mlinarič in Timi Močnik, skupaj pa so osvojili kar 31 medalj 

(11 zlatih, 8 srebrnih, 12 bronastih). 
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Pokal v skupnem seštevku posameznih 

kategorij so prejeli: 

1. mesto 

- Mandy Močnik – kata, malčice, 4.  in 5. 

razred; 

- Urška Kutnjak – borbe, malčice, +35 kg, 4. in 

5. razred; 

- Rebecca Petrič – borbe, mlajše deklice,  do 45 

kg, 6. in 7. razred; 

- Timi Močnik – kata, starejši dečki, 8. in 9. 

razred. 

Ludviki: 3. mesto!                  Borut Močnik                                                                                                                      

 

2. mesto 
- Lucija Simona Šifrar – kata, mlajše deklice, 6. 

in 7. razred. 

3.mesto 
- Nika Teraž – kata, mlajše malčice, 2. in 3. 

razred; 

- Mandy Močnik – borbe, malčice  do 35 kg, 4.  

in 5. razred 

- Rebecca Petrič – kata mlajše deklice, 6. in 7. 

razred. 

 

 Borut Močnik 

 

ŠPORTNI USPEHI V 2. A 

  
Učenci 2. a so znova osvojili lepo število medalj v nogometu na 

mednarodnem turnirju v Umagu (Teo Ulčnik, Anej Bombek, Filip 

Razgoršek  in Nino Perkovič). Žan Mikložič ( v sredini) pa je osvojil 

najboljše mesto v teku po mariborskih ulicah. Fantje, iskrene čestitke! 

Kar tako naprej. 

  in  razredničarka: Janja Karanovič  

 

Naš Kian Kolar je povečal 

število medalj v 2. a. 20. 4. 

2019, je osvojil 2. mesto v 

šolski Judo ligi.  

Iskrene čestitke. 
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 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

V četrtek, 18. 4. 2019, je bila v razstavišču Ludvik predstavitev raziskovalnih nalog, ki so sodelovale 

pri dveh projektih: 36. srečanje Mladi za napredek Maribora in 33. državni festival Turizmu pomaga 

lastna glava.  

Na naši šoli raziskovalna dejavnost, katere koordinatorka je gospa Gordana Šober, deluje že 30 let. 

Vedno znova smo ponosni na delo raziskovalk in njihovih mentoric, prav tako pa vsako leto s ponosom 

spremljamo rezultate, ki kažejo, da učenci delajo dobro in v pravi smeri. 

 

V vitrinah, kjer so običajno razstavljene fotografije ali likovni izdelki, si tokrat lahko preberete nekaj 

utrinkov iz posameznih nalog, prav tako pa so na ogled priznanja, ki so jih učenci prejeli za svoje 

dosežke.  

Ravnateljica Lidija Todorović je vse prisotne, predvsem pa mlade raziskovalke, nagovorila in 

pohvalila. Skupaj s koordinatorko raziskovalne dejavnosti je podelila cvet mentoricam, v zahvalo za 

njihov trud in spodbujanje mladih k raziskovanju.  

Program je povezovala Meta Pohar, ki nam je skupaj z velikonočnim zajcem Ludvikom zaželela lepe 

in umirjene velikonočne praznike.  

Druženje se je nadaljevalo v jedilnici ob Ludvikovi kavici, sadju in pecivu.  

 Katja Stajnko 
 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

PREDSTAVITEV RAZISKOVALNE NALOGE V CENTRU EKSPERIMENTOV MARIBOR 

 

V sredo, 10. 4. 2019, ob 17. uri, se je v 

Centru eksperimentov Maribor odvijalo 2. 

srečanje s predstavitvijo raziskovalnih nalog 

iz naravoslovnega področja, ki so sodelovale 

v projektu Mladi za napredek Maribora. 

 Odzvali smo se povabilu in učenki 9. c Nika 

Novak in Lana Beranič sta predstavili svojo 

raziskovalno nalogo z naslovom Poznavanje 

zdravilnih rastlin med učenci.  

Predstavljena je bila pisana paleta 

raziskovalnih nalog, tako osnovnošolskih 

kot tudi srednješolskih. Preučevali so vse od 

uporabe šolskih vrtov v učne namene, preko 

škodljivosti sončnih krem vse do  

  Brigita Godec Kopčič inovacijskega predloga o preureditvi  

mariborskega prometa z metrojem v prihodnosti. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi izkušenj, 

vpogledu v delo drugih naravoslovnih raziskovalcev, izmenjavi idej in že tudi načrtovanju dela v 

prihodnje. 

 

V razstavišču smo tako slišali 

predstavitve 6 raziskovalnih nalog z 

različnih področij (psihologija in 

pedagogika, šport, tuj jezik, 

veterinarstvo, zdravstvo in 

zgodovina) in 2 inovacijska predloga 

(turizem, varstvo okolja). 

Raziskovalke so na suveren način 

predstavile vsebino svojih nalog in 

inovacijskih predlogov. Predstavitve 

so bile zanimive in poučne.  

 Maj Tomašič  



 12 

Zahvaljujemo se povabilu in pozdravljamo pobudo Centra eksperimentov za takšno obliko izmenjave 

izkušenj. 

 mentorica Brigita Godec Kopčič 

 

LUDVIKOVA COUNTRY SKUPINA NA SREČANJU V ZGORNJI KUNGOTI 

Bili smo na nastopu v Kungoti. Ko sem prišla, sem imela nekaj treme. Najprej sem se preoblekla in si 

nadela kavbojski klobuk. V dvorani so nastopali odrasli ljudje, nekateri so prišli tudi iz Avstrije. Naša 

skupina je bila najmlajša. Ko smo nastopali, sem se enkrat zmotila, ampak sem bila z nastopom vseeno 

zadovoljna. Odplesali smo 2 plesa. Nato nas je njihova vodja povabila še na oder in za spomin smo 

dobili ogrlice. Kasneje so odrasli spet plesali, mi pa smo se jim pridružili in ponavljali za njimi. Vodja 

nas je naučila še en ples in večer se je hitro končal. Bilo je zabavno.  

 Hana Jarh, 3. a  

 

V soboto, 13. 4. 2019, smo s plesno skupino 

Country šli v kulturni dom v Kungoto. Tam 

je bilo veliko skupin iz Ljubljane in iz 

Avstrije. Nastop se je začel ob 18.uri. Imela 

sem se zelo lepo. Vsi smo se zabavali. 

Zaplesale so tudi mame. Dobili smo še 

verižice iz lesa v obliki sovice. Domov smo 

odšli okoli 20. ure.  

 

 
   Nuša Pratneker 

 Dolores Babič, 3. b  

 

S country skupino smo v soboto 13. aprila bili v večnamenski dvorani v Kungoti. Tam so bile tudi 

druge plesne skupine iz Slovenije in Avstrije. Bilo je super.  

 Vid Jože Pev, 3. c 

Mentorica: Katja Stajnko 

 

MUZEJSKI ABONMA: DRUGA DELAVNICA V FOTOGRAFSKEM MUZEJU  

V torek, 16. 4. 2019, smo učenci, ki smo pri muzejskem abonmaju, imeli drugo delavnico. Zbrali smo 

se ob 14.30 pred Fotografskim muzejem na Koroški cesti 19 v Mariboru. Naša učna delavnica je trajala 

približno dve šolski uri. 

Gospa Marjetka nam je najprej pokazala camero obscuro. Camera obscura je najosnovnejša optična 

naprava za zajemanje slike. Sestavljena je iz škatle, ki ima na enem koncu majhno luknjico, skozi 

katero vanjo vstopa svetloba. Ker svetloba potuje v ravnih črtah, na drugem koncu škatle nastane 

obrnjena slika predmeta. Barva in perspektiva se ohranjata. 

 Povedala nam je tudi, da so bile camere obcsure na začetku tako velike kot sobe. Nato nam je 

predstavila tudi izboljšano camero obscuro, ki se imenuje studijska mehovka. Za nastanek slike 

potrebujemo stekleno ploščo.  

Sledil je praktični del, v katerem smo na list papirja z različnimi kemikalijami, ki reagirajo na svetlobo, 

naslikali poljuben motiv. Ko smo stopili ven na sonce, je motiv potemnel. Nato smo poskusili s starim 

načinom fotografiranja. Razporedili smo se v tri vrste in veliko časa »pozirali«, saj starejši fotoaparati 

niso bili tako hitri. Za tem smo odšli v temno sobo oziroma temnico in z gospo poskušali razviti sliko. 

Ker soba ni bila dovolj temna, nam na žalost ni popolnoma uspelo.  

Drugo delavnico muzejskega abonmaja smo zaključili z ogledom Bohančeve zbirke. Avgust Bohanec 

je bil izseljenec v Združene države Amerike, kjer  se je sčasoma uveljavil kot trgovec s fotografsko 

opremo. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je Avgust Bohanec odločil Mariboru podariti zbirko 

fotoaparatov pod pogojem, da mesto dostojno poskrbi za njihovo predstavitev v ustreznem muzejskem 

oddelku. Fotografskemu muzeju Maribor je podaril 1100 fotoaparatov in 500 kosov opreme, torej 

skupaj okoli 1600 fotografskih pripomočkov. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Opti%C4%8Dni_instrument
https://sl.wikipedia.org/wiki/Opti%C4%8Dni_instrument
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetloba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Barva
https://sl.wikipedia.org/wiki/Risba#Perspektiva
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Druga delavnica muzejskega abonmaja mi je bila zelo všeč. V Fotografskem muzeju Maribor sem se 

naučila veliko uporabnih in zanimivih stvari.  

 Pia Rumpf, 8. b  

Mentorica: Jasna Rosi  

 

MPZ LUDVIK: NASTOP NA SKUPŠČINI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE  

 

V soboto, 13. 4. 2019, je v avditoriju 

rektorata Univerze v Mariboru potekala 

skupščina Planinske zveze Slovenije. 

Prireditev se je začela ob 11.00 in zaključila 

okoli 11.30. Na prireditvi smo nastopile tudi 

pevke vokalne skupine Ludvik, pod 

vodstvom zborovodkinje ga. Metke Vrbančič 

Osterc.  

Prireditev se je začela s petjem naše vokalne 

skupine. Zapele smo himno slovenskih 

planincev, Triglav moj dom.  

Sledil je pozdrav gospoda Kocutarja in  

  Ivan Kosi napoved pozdravnega nagovora predsednika  

PD MB. Po nagovoru gospoda Fišerja in gospoda Medveda smo zopet nastopile pevke vokalne skupine 

in zapele Prekmursko ljudsko: Ne ouri, ne sejaj. Sledil je govor gospoda Kocutarja, ki je govoril o 

zgodovini Planinske zveze, od ustanovnega zbora Podravske podružnice SPD v Rušah leta 1901 do 

ustanovitve PD Maribor Matica leta 1919 in o pesniški zbirki Janka Glazerja: Pohorske poti. Nato se 

je predstavil tudi kantavtor Peter Andrej iz Ruš in zapel ter zaigral na kitaro dve Glazerjevi pesmi. Po 

njegovem nastopu je zopet na oder prišel g. Kocutar, ki je govoril o izidu prvega planinskega in 

turističnega vodnika »Pohorje« (1924) Rudolfa Badjure in vodnika »Kozjakovo pogorje« (1927), ter o 

drobni  

knjižici, ki sta Slovencem približali planine ob meji. Povedal je tudi, da mineva 90 let od izida še ene 

pesniške zbirke Janka Glazerja: Čas kovač (1929). Potem se je zopet s petjem in igranjem na kitaro 

predstavil Peter Andrej. Za zaključek prireditve pa smo pevke vokalne skupine zapele še Kresno 

pesem. Prireditev pa se je končala s govorom gospoda. Kocutarja, ki se je zahvalil vsem sodelujočim.  

 Nika Novak, 9. c 

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc  

 

SVETOVNI DAN KNJIGE: FERI LAINŠČEK NA LUDVIKU 

V torek, 23. aprila 2019 smo se ob knjigah in zgodbah družili s pisateljem Ferijem Lainščkom, na 

drugem bralnem večeru. Na ta dan je bil prav tako svetovni dan knjige.  Gospoda Lainščka smo najprej 

sprejeli v večnamenskem prostoru, kjer je tudi naše Ludvikovo razstavišče. Program sta vodila Jakob 

Kompan in Maruša Špec.  

Po uvodnem delu smo se razdelili v učilnice, 

učenci 3. triletja smo šli v knjižnico, kjer smo 

člani uredništva Ludvik poroča z mentorico 

Matejo Arko pripravili okroglo mizo s 

pisateljem. Učenci smo pripravili svoja 

vprašanja, okroglo mizo pa sta vodili Živa 

Čančer in Aiša Naja Gerlušnik. Druženje je bilo 

nadvse prijetno in vsi smo uživali. Po koncu smo 

mu izročili Ludvikovo darilo.  

Po koncu druženja s pisateljem smo se 

devetošolci porazdelili v skupine, kjer so učitelji  
 

mlajšim prebrali pravljico Ferija Lainščka Mišek   Maj Tomašič, 9. b 

Miško in Belamiška. Devetošolci smo se lahko priključili katerikoli delavnici. Ob 19.30 smo šli v 

jedilnico, kjer so nas čakali odlični domači prigrizki naših kuharic. Ob prostem pogovoru smo se lahko 
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pogovorili kako nam je bilo všeč. Ob 20.00 smo lahko odšli domov. Gospodu Lainščku smo zelo 

hvaležni, da si je vzel čas za obisk naše šole. 

 Jakob Kompan 9. c, Maj Tomašič 9. b, Aiša Naja Gerlušnik, 9. c  

Organizatorka: Sonja Antolič in Tanja Gojčič 

 

 KNJIGA MESECA (april) 
  

Marec in april sta meseca, ki sta polna različnih tekmovanj v 

znanju, različnih dogodkov, ki so posredno zelo povezani tudi 

z branjem. Učenci od 1. do 5. razreda so v skrinjico oddali 

skupaj 10 glasov. Največ glasov  je prejela  knjiga pisatelja  

Johna Malama: Velika knjiga o  piratih, ki je knjiga meseca 

aprila s  petimi oddanimi glasovi. Izžrebala sva Nino Prahič iz 

5. a, ki pa je glasovala za knjigo Grozni Gašper.  

Od 6. do 9. razreda je bilo tudi oddanih 10 glasov, knjiga 

meseca je Cvetka Sokolov: Vsak s svojega planeta, z oddanimi 

petimi glasovi. Izžrebala sva Emo Lizo Žunec, 7. a, ki je 

glasovala za knjigo Skriti dnevnik Jadrana Krta. 

 Gal Mikluš Senekovič in Stella Arko, 8. b 

Mentorica: Sonja Antolič 

 

 
   Sonja Antolič 

 

 POZOR, POZOR 
 

SVETOVNI DAN ZDRAVJA 2019 

7. aprila obeležujemo svetovni dan zdravja, ki že drugo leto zapored poteka pod geslom  

»Zdravje za vse« 

»Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev za vsakogar, vsepovsod.« 

Zdravje je ena izmed temeljnih človekovih pravic, zato je izjemno pomembno, da vsem omogočimo 

dostopnost do zdravstvenih storitev, s čimer prispevamo tudi k zmanjševanju neenakosti v zdravju. V 

Sloveniji imamo na voljo širok nabor preventivnih zdravstvenih programov, kot so: 

 Program Zdaj – program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ter 

bodočih staršev, 

 Program Skupaj za zdravje – nacionalni program integrirane preventive kroničnih 

nenalezljivih bolezni (od 30. leta starosti naprej), 

 programi za zgodnje odkrivanje raka Dora, Zora in Program Svit in 

 program cepljenj proti izbranim nalezljivim boleznim ipd.  

Vsak od naštetih programov prispeva k boljšemu zdravju prebivalcev, k zmanjševanju neenakosti in k 

manjšemu bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni. Z udeležbo v preventivnih programih prebivalci 

Slovenije uresničujemo svojo pravico do zdravja, hkrati pa prevzemamo tudi svoj del odgovornosti 

zanj.  

Zdravstveno stanje posameznika pomembno vpliva tudi na stopnjo zadovoljstva z življenjem. 

Za zdravje lahko veliko naredimo z zdravim življenjskim slogom, s čem zmanjšamo nevarnost za pojav 

kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja in druge. 

http://www.zdaj.net/sl/domov/
http://www.zdaj.net/sl/domov/
http://www.skupajzazdravje.si/
http://www.skupajzazdravje.si/
https://dora.onko-i.si/
https://zora.onko-i.si/program-zora/
https://www.program-svit.si/en/
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Pogosto uživanje sadja in 

zelenjave ter ukvarjanje s športom 

pomembno vplivata na oceno 

splošnega zdravstvenega stanja. 

Slovenija se po deležu 

prebivalcev, ki uživajo sadje vsaj 

enkrat dnevno, uvršča na sedmo 

mesto, po deležu tistih, ki vsaj 

enkrat dnevno uživajo zelenjavo, 

pa na deveto med državami 

članicami EU. 

 
 

   Tina Žižek 

V letu 2017 se je v običajnem tednu rekreiralo najmanj tri ure na teden šest prebivalcev Slovenije od 

desetih, kar je več od evropskega povprečja, ki znaša 45 odstotkov. Slovenijo je to uvrstilo na deveto 

mesto v EU.  

BODIMO FIZIČNO AKTIVNI, PAZIMO NA PREHRANO, PREŽIVIMO ČIM VEČ ČASA V 

NARAVI. 

 organizatorka šolske prehrane Lidija Rakić 

 

 POZOR, POZOR 
 

 DRUGI O NAS 
 

IZŠLA JE POMLADNA LEDINA Štajer'c 

  

Učenke, ki obiskujemo izbirni predmet ŠNO 

smo z mentorico izdelale novo glasilo z 

naslovom POMLADNA LEDINA. Želimo vam 

prijetno branje. 

 mentorica Nataša Colja 

Štajer'c, 28. 3. 2019 
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 DELO V APRILU IN MAJU 
  

 

 

 

 

  
 Zala Zupan Žitnik  Pika Majcen 

 

 

 

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) 

 

 

A P R I L  M A J  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 2. Za muco časa 1700. 2. 1. Praznik dela. 

4. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. 2.  Praznik dela. 

5. T-š: slovenščina 1. VIO Mehurčki. 3.  Pouka prosto: nadomeščanje v soboto, 25. 5. 

6. T-d: fizika. 6. Skupnost učencev. 

8. Skupnost učencev. 7. NPZ 6., 9.: slovenščina. Za muco časa 1700. 

10. T-d: vesela šola. 9. NPZ 6., 9: matematika – 6., 9. PK: 1600. Pogovor s starši in 

učenci1700–1800. Svet staršev 18.00. 

11. 2. srečanje s šolskimi novinci. 13. NPZ 6., 9: 3. predmet. 

13. T-d: matematika. 16. Lutkovni abonma 1. do 3: 3. predstava. : Elena 

Churnosova: slikarska dela.   

15. Lutkovni abonma 1. do 3: 2. predstava. 18. Interdisciplinarna ekskurzija. 

18. : Predstavitev raziskovalnih  nalog. 21. 3. RS –5. razred. 

21. Velika noč. 22. Zaključni koncert PZ. 

22. Velikonočni ponedeljek. 25.  hodi – D-š:1. – 9 . (rezervni datum 1. 6.) Nadomeščanje  

za  3. 5. 

23. Bralni večer. 28. Zaključna ekskurzija: 1. razred. 

27. Dan upora proti okupatorju. Prvomajske počitnice → 2. 5. 31. D-š plavanje: 4. razred. 

  Revija PZ. 

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


