
 

Številka 9, leto XX, maj 2019    POROČA 

 
 

 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

»LUDVIK HODI« ŽE TRINAJSTIČ! 

 

 

 

 
 

  
 Tin Horvat, 4. a  Til Turk in Jakob Marolt,  

oba 4. a 

 Naja  Rotman, 4. a 

 

 

Dragi Ludviki! 

Konec šole se že hitro bliža in pred nami so še zadnje 

ocene. V teh dneh poskušamo kar se da hitro pridobiti 

vse ocene, da bomo lahko tako že na pol zakorakali v 

počitnice.  

Medtem ko se v naših redovalnicah polnijo še zadnja 

prazna mesta, pa se ves ta vrvež pridobivanja ocen 

počasi umirja. Le pri devetošolcih so ti zadnji tedni 

predvsem težki, saj imamo ocenjevalno konferenco 

nekoliko prej, hkrati pa imamo tudi veliko dela s 

pripravami na valeto. Sedaj moramo devetošolci dodati 

le še piko na i ter zaključiti naše devetletno šolanje 

 Mateja Arko v najboljšem stilu ter ustvariti še zadnje spomine. Na 

začetku meseca maja smo se devetošolci in šestošolci soočili z nacionalnimi preverjanji znanja. Z 

mesecem majem so se tudi zaključila tekmovanja, raziskovalke so se odpravile na nagradni izlet in tudi 

sklepi šolske skupnosti se počasi uresničujejo. Lahko omenim to, da smo si že z OŠ Duplek izmenjali 

veliko pisem, pri nekaterih predmetih se že vpeljujejo minutke za zdravje v naslednjem šolskem letu 

bodo bolj vidni rezultati vseh sestankov šolskih skupnosti in naših zastavljenih ciljev.  

V preteklem mesecu smo imeli tradicionalni pohod Ludvik hodi. Za prijetno vzdušje je poskrbela 

glasba, poslikava obrazov, srečelov in ostale dejavnosti. Vsi pevski zbori naše šole so imeli zaključni 

koncert ter revijo pevskih zborov. Tako so pevke iz devetih razredov še zadnjič zapele s svojim 

pevskim zborom iz osnovne šole. V očeh nekaterih prisotnih na koncertu so se tudi zaiskrile solze. 

Svetujem vam, da zdaj ko se še pridobivajo zadnje ocene resnično iztisnite še zadnje moči, da boste 

končali šolsko leto z najboljšimi ocenami. Prej kot boste pridobili vse ocene, prej boste lahko naredili 

odklop.  

Prihajajoči konec šolskega leta pa ne pozabite preživeti tudi s svojimi sošolci in sošolkami, uživajte v 

naravi in si privoščite zaslužen počitek. Izkoristite čas ter ustvarjajte nepozabne spomine, saj se boste 
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med počitnicami le redko videli s svojimi sošolkami in sošolci. Hkrati pa tudi uživajte še ob prebiranju 

zadnjih Ludvikov v tem šolskem letu.  

  Maša Pohar, 9. c, predsednica Skupnosti učencev in članica uredništva Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

                                                 

 FOTO UTRINKI  
  

  
Zaključni koncert pevskih zborov šole           

                                                 Val Lorbek, 7. b 

MPZ Ludvik na reviji pevskih zborov v Unionski 

dvorani                                      Sara Jane Petrič 
 

  
Na Daničini štafeti mladosti                 

                                                  Nataša Luković       

Ludviki na zaključku nogometnih šol v 

Ljudskem vrtu   

                                                 Katja Stajnko                                                                           
 

  
Muzejski abonma: fotografska delavnica  

                                                         Jasna Rosi 

Sedmošolci na dnevu dejavnosti na SŠOM 

                                                   Violeta Škrabl 
 

  
Na interdisciplinarni ekskurziji  

                                           Brigita Godec Kopčič 

Odlični na tekmovanju za Zlato kuhalnico       

                                     Brigita Godec Kopčič 
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Medvrstniški mediatorji v 

Muzeju za mir       

                       Vera Kožuh 

Ludvikova country plesna skupina na nastopu v Lenartu, sejem KOS, 

25. 5. 2019      

                                                                                Nuša Pratneker 

 

  
Na gasilskem tekmovanju 

                                            Sara Jane Petrič 

Devetošolci na plesnih vajah 

                                      Karla Poslek Petrovič 

 

  
Pred vrati 1. b       

 Sara Jane Petrič 

Pomladni pogled 1. b      

                                                                                          Sara Jane Petrič 

                                                                                                        

 LUDVIK HODI: TRINAJSTIČ!  
  

V soboto, 25. maja 2019, je bil organiziran športni dan, že 13. pohod Ludvik hodi. Obvezna oprema 

so bile oranžne Ludvikove majice. 3 velike skupine Ludvikov so na Trikotno jaso prihajale iz dveh 

smeri. 
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                 Eva Bezlaj, 9. b, in Danijel Korpar 

Učenci 1. triletja so se zbrali ob 8.15 pod Vzpenjačo, učenci 2. in pa 3. triletja pa so se zbrali ob 8.00 

na šolskem dvorišču. Na Trikotni jasi je bil za vse pripravljen Ludvikov lonec. Za učence pa je bilo 

ponujeno veliko drugih dejavnosti: srečelov, lokostrelstvo, poslikava obraza, glasbeni in skriti gost … 

  
  Eva Bezlaj, 9. b, in Danijel Korpar 

Kot napovedovalka programa sem se na Trikotno jaso v spremstvu odpravila že ob pol osmih. Na 

prireditvenem prostoru pa je bila tudi dobra glasba in kar nekaj plesa. Vsi smo morali upoštevati 

navodila moderatorjev in učiteljev. Celoten športni dan se je končal ob 14. uri, ampak večina učencev 

ter staršev se je v dolino odpravilo že prej. 

Se vidimo naslednje leto na 14. pohodu Ludvik hodi. Gotovo bo in morate biti zraven. 

 Aiša Naja Gerlušnik, 9. c 

 

Organizacijski odbor: Lidija Todorović, Vera Kožuh, Milan Soršak, Janja Karanović, Maja Mernik, 

Urška Kosi, Sonja Antolič, Vika Korošec, Violeta Škrabl, Vida Soršak, Nataša Podvršnik, Ljubo 

Premović, Karla Knez  

 

5. a je bil na pohodu LUDVIK HODI izžreban in je prejel nagrado med vsemi razredi 2. VIO.  

Učenci so bili nagrade veseli in so za Ludvik poroča strnili naslednje misli. 

Najbolj mi je bilo všeč, da smo za nagrado dobili pico. Vidim, da imamo kot razred res srečo. ( Domen) 

To, da smo dobili nagrado, mi zelo dosti pomeni. Vesela sem, da gremo skupaj na pico in da nam je 

šola to omogočila. ( Lia) 

 
 

  Eva Bezlaj, 9. b, in Danijel Korpar 
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Meni to pomeni veliko. Najbolj všeč mi je bila čokolada. Zahvaljujem se za veliko zanimivih nagrad. 

(Zala) 

Meni je nagrada všeč. Zelo sem vesela, da nagrade ni dobil samo en učenec, ampak vsi. Najljubša 

nagrada od dobljenih mi je čokolada in to, da lahko gremo na pizzo. (Svetlana) 

Meni nagrada, ki smo jo dobili, veliko pomeni. Najbolj všeč mi je zvezek. Hvala za vsa darila. (Nina) 

To, da smo bili izžrebani, mi dosti pomeni. Menim, da kot razred dolgujemo zahvalo vsem, ki so 

nagrade prispevali. (Filip) 

  
   Eva Bezlaj, 9. b, in Danijel Korpar 

 

  
  Eva Bezlaj, 9. b, in Danijel Korpar 

 

  
  Eva Bezlaj, 9. b, in Danijel Korpar 

 

LUDVIK HODI (SREČELOV) 

Tudi na letošnjem pohodu Ludvik hodi so učenci izžrebali šest oddelkov, ki so postali srečni dobitniki 

bogatih nagrad. 

Srečno izžrebani oddelki so bili:  

Oddelek Razredničarka Oddelek Razredničarka 

1. a Suzana Belušić 2. b Jasmina Borlinić 

4. c Nataša Kosi 5. a Katja Stanjko 

7. b Jordana Koren 9. b Saša Silič 
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Glavno nagrado je izžrebal in podelil predsednik športne zveze Maribor,  podpredsednik Olimpijskega 

komiteja Slovenije, večkratni evropski in svetovni prvak ter tudi športnik Maribora Tomaž Barada. 

Dobitnik glavne nagrade: 

Oddelek Razredničarka 

2. a Janja Karanovič 

  
 Janja Karanovič 

 

Glavno nagrado je izžrebal in podelil predsednik športne zveze Maribor,  podpredsednik Olimpijskega 

komiteja Slovenije, večkratni evropski in svetovni prvak ter tudi športnik Maribora Tomaž Barada. 

Podelili smo tudi nagrado oddelku z največjo udeležbo na pohodu Ludvik hodi. 

Oddelek Razredničarka 

9. c Metka Vrbančič Osterc 

 

                            Iskrena hvala donatorjem za pripravljenost, sodelovanje in bogate nagrade. 

Seznam donatorjev bo objavljen v naslednji številki Ludvik poroča. 

 Maja Mernik                                 
 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

ROBOTIKA: TEKMOVANJE »ROBOSLED« 

V četrtek, 7. 3. 2019, je na Srednji elektro računalniški šoli Maribor potekalo predtekmovanje 

državnega tekmovanja iz robotike  Robosled 2019. Tekmovanja so se udeležili učenci: Pascal Krampl 

(6. a), Lan Lavrinc in Staš Testen (oba 7. b). Tekmovanje je potekalo v dveh kategorijah: dirkač (učenci 

sestavijo robota, ki sledi črni črti na beli podlagi od starta do cilja) ter poznavalec (učenci pokažejo 

svoje teoretično znanje na računalniškem testu). Vsi trije učenci so tekmovali z Lego roboti. V skupni 

razvrstitvi je Pascal dosegel četrto mesto, Lan in Staš pa drugo mesto in se tako uvrstila na državno 

tekmovanje ROBObum 2019, ki je potekalo 14. 5. 2019 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo 

in informatiko v Mariboru. Na tekmovalni vožnji ju njun robot ni ubogal in na pol poti si je mislil: 

»Gremo mi po svoje.« 

Vsem trem učencem čestitam za dosežene rezultate. 

Mentorica: Jordana Koren    

 Jordana Koren 
 

MATEMATIKA: ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE 

V četrtek, 21. marca 2019, je bilo šolsko tekmovanje za bronasto Vegovo priznanje. Tekmovanja se je 

udeležilo 208 učencev od 1. do 9. razreda. Priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični 

kenguru je osvojilo 44 učencev od 1. do 4. razreda, bronasto Vegovo priznanje pa 32 učencev od 5. do 

9. razreda.   

DOBITNIKI PRIZNANJA ZA USPEH NA TEKMOVANJU MEDNARODNI MATEMATIČNI 

KENGURU (od 1. do 4. razreda)  

Razred 
Št. 

tekmovalcev 
Dobitniki priznanj 

1. razred 33 
Hugo Izlakar, Lili Koren, Matija Liam Lorger, Miha Marko Matko, Tai 

Tomažič, Mai Urankar, David Žel, Lia Bešić, Nuša Tomanič, Zarja 
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Čač, Ajda Gorišek, Hana Kus, Mia Lorber, Eva Novina, Filip Porenta, 

Nika Pulko, Vid Razgoršek, Urban Testen, Vitjan Ul 

2. razred 35 

Isa Vreže, Klara Iršič, Manca Petek, Isabella Brčić, Kevin Kumrić, 

Filip Razgoršek, Uma Vreže, Vid Rotman, Milena Batistić, Elmedin 

Gorančić, Eva Majcenovič 

3. razred 29 

Lara Poredoš, Val Anderlič, Maca Bobnar, Clara Giulia Massa, Filip 

Mlajši Primec, Vitan Majšler, 

Neža Dežman, Amadej Pilih Grah, Mark Petrovič  

4. razred 17 Lili Kokalj, Jakob Novak, Nejc Peretić, Jaka Verdonik, Matic Lešnik 

 

DOBITNIKI BRONASTIH PRIZNANJ (od 5. do 9. razreda)  

Razred 
Št. 

tekmovalcev 
Dobitniki bronastih priznanj 

5. razred 23 
Tjaša Levstik, Alina Pilih Grah, Žiga Ravter, Mia Čerič, Tibor 

Peternel, Filip Martin Fleisinger, Max Mlinarič 

6. razred 26 
Nuša Petek, Gal Boltauzer, Tina Furman, Jure Mlasko, Hana Indihar, 

Pascal Krampl, Vito Šumak, Til Turk 

7. razred 17 
Mirjam Jurša, Tija Rutar, Ana Kuprivec, Sara Bedrač, Lana Miuc 

Zelko 

8. razred 10 
Lana Koren, Žiga Kolar, Timi Močnik, Tin Štros, Mark Tominc, Luka 

Poredoš 

9. razred 18 
Pika Majcen, Viva Kokalj, Alja Arko, Nastja Klep, Hana Krampl, 

Gašper Kodrič 

 

Na državno tekmovanje so se uvrstili: Nuša Petek iz 6. razreda, Mirjam Jurša iz 7. razreda, Lana 

Koren in Žiga Kolar iz 8. razreda ter Pika Majcen in Viva Kokalj iz 9. razreda.  

 

MATEMATIKA: DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA SREBRNO ali ZLATO VEGOVO 

PRIZNANJE 

13. 4. 2019 je potekalo državno tekmovanje iz znanja 

matematike na OŠ Martina Konšaka Maribor.  

Udeležili so se ga: Nuša Petek iz 6. razreda, Mirjam Jurša iz 7. 

razreda, Lana Koren in Žiga Kolar iz 8. razreda ter Pika Majcen 

in Viva Kokalj iz 9. razreda. Zlato priznanje sta dosegli Mirjam 

Jurša iz 7. razreda in Lana Koren iz 8. razreda. Nuša Petek iz 

6. razreda, Žiga Kolar iz 8. razreda ter Pika Majcen in Viva 

Kokalj iz 9. razreda pa so dosegli srebrno priznanje. 

Vsem tekmovalcem in dobitnikom priznanj čestitamo. 

 Jordana Koren 

 

Organizatorka tekmovanja od 1. do 3. razreda:  

Jasmina Borlinić      

Organizatorka tekmovanja od 4. do 9. razreda:  

Jordana Koren   

Predsednica šolske tekmovalne komisije:  

Jordana Koren     

 
Zlato priznanje sta dosegli Lana 

Koren iz 8. b razreda in Mirjam 

Jurša iz 7. a razreda. 

                         Mateja Arko           

 

OBČINSKI ŠOLSKI KROS 

V sredo, 24. 4. 2019, se je na travnatih površinah Športnega parka Tabor  v lepem sončnem vremenu 

kar 250 tekačev potegovalo za najboljše uvrstitve v krosu. V razburljivih bojih so Ludviki dosegli 

naslednje rezultate:  
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Gašper Kodrič Zala Zupan Žitnik Bine Cizerl 

 

 

  
Ekipa 1. VIO Maksim Strašek 

 

   
1. mesto: Gal Pokleka 

3. mesto: Žan Mikložič 

Naja Hat Anže Krajnc 

 

500 m, letnik 2009 

Dečki: 6. mesto Rene 

Meznarič, 10. mesto Tine 

Bedjanič. 

300 m, letnik  2011 

Deklice: 2. mesto Mia Solomon, 3. 

mesto Uma Vreže, 6. mesto Isa 

Vreže. 

Dečki: 1. mesto Gal Pokleka, 3. 

mesto Žan Mikložič, 5. mesto Nino 

Perkovič,17. mesto Filip Razgoršek. 

1000 m, letnik  2006 

Deklice: 1. mesto Lana Zupan 

Žitnik. 

Dečki: 1. mesto Maksim 

Strašek. 
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500 m, letnik  2010 

Deklice: 2. mesto Naja 

Hat, 12. mesto Lara 

Poredoš, 18. mesto Maša 

Meško. 

Dečki: 2. mesto Bine 

Cizerl, 11. mesto Klemen 

Vohl,  12. mesto Gal 

Gosar. 

1000 m, letnik 2008 

3. mesto Anže Krajnc. 

 

1000 m, letnik 2004 

Deklice: 2. mesto Nika Fajfar, 

3. mesto Zala Zupan Žitnik.    

Dečki: 3. mesto Gašper 

Kodrič. 

 

      

Čestitamo vsem tekmovalcem. 

 in  mentorica  Jadranka Foster 

 

MPZ LUDVIK: OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV 

V sredo, 15. 5. 2019, je v Unionski dvorani Maribor potekala območna revija pevskih zborov. Na 

prireditvi smo kot vsako leto sodelovale tudi pevke MPZ Ludvik, pod vodstvom zborovodkinje Metke 

Vrbančič Osterc. Prireditev se je začela ob 17.00. Naš zbor je nastopil peti po vrstnem redu. Predstavile 

smo se s pesmimi: Sonce pomladi skupine Pepel in kri, na klavirju nas je spremljala Lucija Vrbančič, 

Kresna pesem,  ljudska v priredbi Matije Tomca in spiritual iz Gane,  Alleluia. Naš program smo zelo 

dobro predstavile in celotna izvedba je bila tudi koreografsko zasnovana. Občinstvo je bilo navdušeno 

in dobile smo ogromno pohval. 

 
 Sara Jane Petrič 

Po prireditvi je potekal strokovni razgovor zborovodij in strokovne ocenjevalke, gospe Danice 

Pirečnik, ki prihaja iz Velenja. Njena strokovna ocene je bila izjemno pozitivna in sporočilo zboru je, 

da je zbor v celoti ustrezal propozicijam razpisa, izvedba zbora je izjemno homogena v zvoku, čisto 

intonacijo ter interpretacijsko izdelanim ter realiziranim programom. S tem ga uvršča med tiste zbore, 

ki dosegajo regijsko in še višjo raven.  

 Nika Novak 

Mentorica: Metka Vrbančič Osterc 

 

KUHARSKO TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO  
V sredo, 15. 5. 2019, je na Srednji gostinski in turistični šoli Maribor pod okriljem Turistične zveze 

Slovenije potekalo kuharsko tekmovanje za Zlato kuhalnico.  

Tekmovalne jedi so bile: leteči žganci (pohane bedrce), pražen krompir in ljubljanske  skutine 

palačinke s pehtranom. Učenci smo morali prinesti svoje sestavine in kuhinjske pripomočke. Pripravili 

smo krožnik za komisijo, razstavni krožnik in krožnike za postrežno mizo. Med čakanjem na rezultate 

smo degustirali naše in druge konkurenčne jedi in lahko smo si privoščili brezalkoholni koktajl 

Pepelka, ki smo si ga lahko sami pripravili s pomočjo dijakov.  
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 Brigita Godec Kopčič   V kuhanju smo se preizkusili:  Lana Koren, Tine 

Ferlinc, Tajra Petrovič iz 8. b in Žan Žvikart iz 9. c. 

Osvojili smo zlato priznanje za četrto mesto od 13 prijavljenih ekip. Čisto malo nam je zmanjkalo do 

tretjega mesta in uvrstitve na državno tekmovanje. 

 Lana Koren in Tajra Petrovič, 8. b 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

GIMNASTIKA: OBČINSKO TEKMOVANJE (EKIPNO) 

 

Fantje 5. a razreda (Nik Lukačič, Svit Simerl 

Novak, Rok Vlaisavljevič, Žiga Turk Sluga in 

Jan Žižek) so se 16. maja 2019 udeležili ekipnega 

občinskega tekmovanja v gimnastiki na OŠ 

Leona Štuklja in zasedli odlično 2. mesto med 

dečki 2. triade.  

 in  Katja Stajnko    

 

OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA 

V petek, 17. 5. 2019, se je na OŠ Borcev za 

severno mejo Maribor naša šola udeležila 6. 

predtekmovanja 14. otroške varnostne 

olimpijade. V igrah se je med seboj pomerilo 

15 ekip četrtošolcev iz 13 osnovnih šol z 

območja PP Maribor II. Ekipe so se med seboj 

pomerile v štirih igrah: poznavanje pravil o 

varnosti (človek ne jezi se in odgovarjanje na 

vprašanja), sestavljanje logotipov, spretnostna 

vožnja s kolesom in požarna vaja. Ludviki smo 

zasedli 5. mesto in za las zgrešili finale.  

Vsem tekmovalcem še enkrat iskrene čestitke! 

 

 mentorica: Nuša Pratneker 

 

Našo ekipo so sestavljali: Lana Ostrš, Taja 

Poštrak, Matija Vehovar (vsi 4. a), Jurij Brbre, Tim 

Jugovič, Erik Kuprivec, Jaša Sabolek Miloševič 

(vsi 4. b) in Enej Batistič, Luka Debevc Damiš, 

Daša Solomon (vsi 4. c). 

                              Policijska uprava Maribor    
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ZGODOVINA: KVIZ O RUDOLFU MAISTRU 

 

V soboto, 18. 5. 2 019, je  v Kadetnici potekal kviz o 

Rudolfu Maistru. Kviza se je udeležilo 20 skupin iz 

različnih osnovnih šol. Naša šola je na kviz prijavila dve 

skupini. Prvo skupino smo sestavljale Natali Soufi (9. a), 

Živa Čančer in jaz (Maša Pohar, obe 9. c), drugo skupino 

pa Nika Novak, Lana Beranič in Sara Špolar (vse iz 9. c). 

Ob pripravah na kviz smo se podrobneje seznanile z 

življenjem, delom  in pomembnimi akcijami Rudolfa 

Maistra. Spoznale smo, kako pomemben je bil Maister za 

Maribor in Slovence nasploh ter kako se je boril za to, da 

lahko danes v Mariboru govorimo slovenščino.  

 Jasna Rosi Tekmovanje je bilo napeto. Vprašanja so žrebali mentorji,  

ki so si želeli, da bi pri tem imeli srečno roko. Obe skupini naše šole sta se zelo izkazali. Prva skupina 

je osvojila zlato priznanje, druga skupina pa srebrno priznanje. Čestitke obema skupinama.  

 Maša Pohar, 9. c       

Mentorica: Jasna Rosi  

 

PLES: »ROLLY DANCE OPEN« (MEDNARODNO PLESNO TEKMOVANJE) 

V soboto in nedeljo, 18. in 19. maja 2019, je v dvorani Tabor v Mariboru potekalo mednarodno plesno 

tekmovanje, Rolly dance open, ki ga poleg drugih organizatorjev organizira tudi plesna šola Rolly. 

Tekmovanja so se udeležili plesalci iz Slovenije, Črne gore, Srbije in Hrvaške. Na tekmovanju so sodili 

domači in tuji plesni strokovnjaki. Nastopi so potekali v različnih starostnih kategorijah in v različnih 

plesnih stilih: urban, hip hop, show dance, jazz …  

Tega tekmovanja se je udeležilo kar pet učenk naše šole: Ajda Kopčič, Gaja Tisaj (obe 9. b), Stella 

Arko, Nika Šef (obe 8. b) in Nuša Petek, 6. b.  

 

Vse smo si s svojimi skupinami v posameznih 

kategorijah priplesale odlične dosežke. 

Ajda Kopčič je tekmovala za plesni klub Pingi 

International. Z jazz malo skupino (Kill the 

lights) je dosegla 1. mesto in elitno srebrno 

priznanje, z jazz formacijo (Body language) pa je 

osvojila 1. mesto in zlato priznanje. 

Gaja Tisaj je tekmovala za plesni klub Unlimited 

dance studio. S hip hop formacijo (Squad) je 

dosegla zlato priznanje in uvrstitev na gala večer.  

Stella Arko je tekmovala za plesni klub Vibe. Z 

hip hop malo skupino (Elemental)  je dosegla 1. 

mesto in zlato priznanje, s hip hop formacijo  

Odlične uvrstitve plesalk: Nika Šef, Ajda Kopčič, 

Stella Arko, Gaja Tisaj, Nuša Petek  

 

 Mateja Arko               

(Spectra) pa 3. mesto ter zlato priznanje.  

Nika Šef je tudi tekmovala za plesni klub Vibe. 

S hip hop formacijo (Spectra) je dosegla 3. mesto 

in zlato priznanje.  

Nuša Petek je tekmovala za Galerijo plesa Maribor. Z modern contemporary solo točko je dosegla 2. 

mesto in zlato priznanje.  

 Stella Arko in Nika Šef, obe 8. b 
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 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

RAZSTAVIŠČE LUDVIK: ODPRTJE RAZSTAVE FOTOGRAFA BOJANA ZAVERNIKA 

»BLIŽNJE SOOČENJE« 

V četrtek, 16. 5. 2019, je bilo v Razstavišču Ludvik odprtje še zadnje razstave v tem šolskem letu. 

Predstavil se nam je fotograf Bojan Zavernik s fotografsko razstavo, ki jo je poimenoval Bližnje 

soočenje.  
Med sproščenim pogovorom z voditeljema je 

povedal, da ga fotografija navdušuje, ker je 

svet lep in poln zanimivih motivov. Potrebno 

je le malo lastne kreativnosti  in dobra 

fotografija je tu. Ujeti je potrebno pravi 

trenutek, ga zabeležiti in izluščiti iz celote. 

Poudaril je, da se pri svojem delu srečuje tudi 

s kritikami, ki pa ga ne potrejo, ampak mu 

dajo nova znanja in izzive. Povabil je tudi 

Ludvike, da se mu pridružijo na kakšni 

fotografski delavnici, kjer bi z veseljem delil   
svoje izkušnje.  Katja Stajnko 

Kulturni program so popestrili učenci 1. c razreda pod vodstvom Nuše Pratneker in Nataše Hutter s 

pomladno pesmijo. Prav tako pa nas je v čudovite zvoke glasbe popeljala Alina Pilih Grah, učenka 5. 

c razreda. 

Program sta vodila Nika Pograjc in Žiga Ravter, učenca 5. c razreda.  

 Katja Stajnko 
 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

IZBIRNI PREDMETI POK, SPH, ROD: OBISK CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE 

MARIBOR  

 

V sredo, 24. 4. 2019, smo si učenci, ki 

obiskujemo izbirne predmete poskusi v kemiji, 

sodobna priprava hrane in raziskovanje 

organizmov v domači okolici ogledali Centralno 

čistilno napravo. Ogledali smo si grobe grablje in 

fine grablje, ki odstranjujejo vse večje delce, ki 

ne spadajo v odtok. Zato moramo paziti, kaj 

mečemo v odtok! Ogledali smo si tudi bazene. V 

nekaterih ločijo vodo od peska in masti v drugih 

so mikroorganizmi, kateri očistijo vodo, v tretjih 

pa se voda umiri in loči od blata. Vsak dan vodo  

 Brigita Godec Kopčič tudi pregledajo kemiki, zato smo si ogledali tudi  

laboratorij. Po končanem ogledu smo se skupaj odpravili do šole.                             

 Neli Pulko, 8. a 

Organizatorka: Brigita Godec Kopčič 

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST (MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA): NAGRADNI 

IZLET ZA NAJUSPEŠNEJŠE AVTORJE IN MENTORJE RAZISKOVALNIH NALOG 

V četrtek, 25. 4. 2019, in v petek, 26. 4. 2019, sva se avtorici dveh raziskovalnih nalog Pia Rumpf (8. 

b) in Tjaša Mlaker (8. a), z mentoricama (Karlo Poslek Petrovič in Violeto Škrabl) udeležili 

dvodnevnega nagradnega izleta. Izleta sva se udeležili, saj je bila to nagrada za dobro opravljeni 

raziskovalni nalogi v okviru projekta Mladi za napredek Maribora. 

V četrtek smo se zbrali ob 7.30 pri Vinagu na Trgu Rudolfa Maistra. Najprej smo se odpravili proti 

Tržiču, kjer smo si ogledali tržiški muzej, se sprehodili po mestu in  odšli na malico v Kurnikovo hišo. 
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Tam smo si sami spekli žemljice. Po ogledu v Tržiču smo pot nadaljevali proti slovenski obali. Po 

postanku smo se napotili proti Poreču. Nato smo se nastanili v domu Zveze prijateljev mladine Maribor. 

Za tem smo odšli na večerjo in se odpravili na sprehod do Poreča. V mestnem jedru smo imeli nekaj 

prostega časa. Okoli desete ure smo se odpravili nazaj do doma, kjer smo prenočili. Naslednji dan smo 

po zajtrku obiskali mesto Novigrad. Sledilo je potepanje in raziskovanje mesta. Ogledali smo si muzej 

Gallerion, muzej avstro-ogrske mornarice. Opoldne smo se vrnili nazaj v dom, kjer smo imeli kosilo. 

Po kosilu smo se pripravili za odhod. Ustavili smo se še v Poreču, kjer nas je ujela nevihta, zato smo 

se kaj kmalu odpravili proti Mariboru. Med potjo smo se še ustavili na Trojanah in v Maribor smo se 

vrnili v večernih urah. 

Vsi smo se imeli zelo lepo in na izletu smo se naučili veliko uporabnih stvari, ki jih bomo zagotovo 

potrebovali v prihodnosti. 

 Pia Rumpf, 8. b 

 

VOKALNA SKUPINA LUDVIK: NASTOP V VOJAŠNICI RUDOLFA MAISTRA 

V petek, 26. aprila 2019, je vokalna skupina Ludvik obiskala vojašnico in pripravila kulturni program  

za slovensko vojsko ob praznovanju 27. aprila in 1. maja. Pevke smo se z zborovodkinjo gospo Metko 

Vrbančič Osterc ob 8.00 odpravile peš od šole do vojašnice. Pridružil se nam je tudi Anej Sodec. Tam 

smo odpele dve pesmi, in sicer O, Triglav moj dom in Kresno. Anej pa je zaigral Slakovo v Dolini tihi 

in Avsenikovo Planiko. Njegova izvedba je bila zelo lepo sprejeta in nagrajena z lepim aplavzom. 

Kulturni program je vseboval tudi slavnostni prihod vojakov in njihovega poveljnika, pozdrav zastavi 

s slovensko himno in himno slovenske vojske ter slavnostni govor.  

Po končani prireditvi smo se vrnili nazaj v šolo in nadaljevali delo po petkovem urniku. V zahvalo pa 

je vsak udeležencev kulturnega programa od vojakov prejel vojaško broško. 

 Viva Kokalj, 9. c 

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc  

 

DRUŠTVO JASA: NATEČAJ »KAKŠEN MARIBOR SI ŽELIM« 

8. maja 2019 sem se skupaj z učiteljico 

Katjo Stajnko in gospo knjižničarko 

udeležil zaključne prireditve v Narodnem 

domu. Naslov prireditve je bil Kakšen 

Maribor si želim. 

V podaljšanem bivanju smo učenci 4. 

razredov razmišljali in pisali o tem, kaj 

nam je v Mariboru všeč in kaj bi 

spremenili. V Narodnem domu so te zapise 

razstavili. Program mi je bil všeč, prav tako 

pa mi je bilo zanimivo poslušati znane ljudi 

in jih videti v živo. Po prireditvi so nas tudi   
lepo pogostili, lahko smo se družili in 

pogovarjali. 

Nina Marušič (4. c), Noel Brčić (4. a), Andrey 

Vorobyov (4. c), Tia Turk (4. a)  

                                                        Katja Stajnko        

Najbolj mi je bilo všeč, ko se je župan Saša Arsenovič pozabaval z menoj.  

Naslednji dan smo vsi sodelujoči prejeli knjigo z naslovom Ti si moje srce, ki jo je napisala Neža 

Maurer. Meni je všeč, rada pa jo prebira tudi moja mlajša sestra.  

 Noel Brčić, 4. a  

Mentorica: Katja Stajnko 
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VRSTNIŠKA MEDIACIJA: OBISK MUZEJA MIRU V MARIBORU 

 

V soboto, 11. 5. 2019, je potekala 

zaključna dejavnost za vrstniške 

mediatorje. Po štirih delavnicah 

usposabljanja za vrstniške mediatorje smo 

se mediatorji lahko udeležili obiska 

Muzeja miru v Mariboru. V muzeju nam 

je kustos povedal razne zgodbe, veliko 

smo pa morali sodelovati tudi sami. 

Morali smo logično razmišljati, biti 

kreativni. Predvsem smo krepili znanje 

metode razreševanja sporov, ki mora biti  

 Vera Kožuh nenasilna ter mora v človeku vzbujati  

sočutje. Ti pojmi so ključni za mediacijo. Naučili smo se veliko novega, ki pa nam bo zagotovo 

koristilo v nadaljnjem življenju. 

 Meta Pohar in Tjaša Mlaker (obe 8. a) 

Mentorice: Helena Berglez, Vera Kožuh, Gordana Šober, Maja Toš 
 

DAN DEJAVNOSTI: OGLED SREDNJE ŠOLE ZA OBLIKOVANJE (7. razred) 

V sredo, 15. 5. 2019, smo si 7. razredi ogledali 

Srednjo šolo za oblikovanje Maribor. Zbrali smo 

se v šoli in nato po malici odšli z mestnim 

avtobusom v mesto. Ko smo prispeli v mesto, smo 

morali še nekaj časa pešačiti do SŠOM. Vsi so bili 

zelo presenečeni, ko smo videli, kako lepa je ta 

šola. Vsepovsod smo si lahko ogledovali izdelke, 

ki so jih naredili dijaki te šole. Najprej smo morali 

oditi v predavalnico, kjer so nam predstavili šolo 

in programe ter nas razdelili v tri skupine. Nato  

smo pričeli z vodenim ogledom po šoli. Ogledali   Violeta Škrabl 

smo si vse smeri oziroma vse možne programe šolanja. Zelo nam je bil všeč frizerski oddelek, saj je 

pouk bil videti sproščen in zanimiv, saj so dijaki in dijakinje vadili na modelih. Velikega zanimanja za 

poklic frizerja v našem razredu ni bilo. Največ se jih je zanimalo za programe oblikovanja: modni 

oblikovalec, medijski tehnik ....Videli smo, kako poteka praktično delo in kaj vse se naučijo. Ogledali 

smo si tudi nekaj videov oz. filmčkov, ki so jih naredili dijaki. Ko smo z ogledom končali, smo se vrnili 

v predavalnico, kjer so nas tudi pogostili z malico. Nato smo se poslovili od SŠOM-a in se vrnili nazaj 

na našo šolo, kjer smo morali napisati nekaj besed o tem dnevu. 

 Evelina Novak, 7. b 

Organizatorka in mentorica: Jordana Koren 
 

INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA V LJUBLJANO 

 

V soboto, 18. maja, smo se učenci izbirnih predmetov 

POK, SPH, RDO, SLZ, ŽČŽ, turizem, filozofija in 

zgodovina v spremstvu in organizaciji učiteljic teh 

predmetov (Ribana Višnar, Brigita Godec Kopčič, Vera 

Kožuh, Gordana Šober, Jasna Rosi, Melita Djordjević) 

odpravili na ekskurzijo v Ljubljano. Najprej smo si 

ogledali Tehniški muzej Slovenije. Po vodenem ogledu 

muzeja smo se odpravili v center mesta, kjer smo se 

vodeno z učnimi listi sprehodili in si ogledali 

znamenitosti Ljubljane. Po ogledu smo imeli tudi prosti  

                           Brigita Godec Kopčič            čas. 

Zbrali smo se pri Prešernovem trgu in se skupaj odpravili do avtobusa, ki nas je odpeljal v živalski vrt. 

Tam smo se razdelili v skupine in vsaka skupina je imela vodjo, učenca predmeta raziskovanje 
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organizmov v domači okolici, ki nam je opisal nekaj živali. Po vodenih dejavnostih smo z ogledi lahko 

nadaljevali samostojno. Vreme nam ni bilo ves čas naklonjeno, smo se pa kljub temu zabavali in se 

naučili veliko novega.   

 Neli Pulko, 8. a 

Organizatorji: Ribana Višnar, Brigita Godec Kopčič, Gordana Šober 
 

ZAKLJUČNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV 

V sredo, 22. 5. 2019, je ob 17. uri v naši šolski telovadnici potekal tradicionalni zaključni koncert 

pevskih zborov naše šole. Ponovno je pred vrati konec šolskega leta in s tem tudi zaključek letošnje 

pevske sezone. So to prireditvijo smo zaključili uspešno pevsko sezono, v kateri so se posamezni zbori 

ponavljali na različnih prireditvah, kjer smo se predstavljali in obogatili vsebine različnih kulturnih 

dogodkov.  

  
  Val Lorbek, 7. b     

Prireditev se je začela z nastopom naših najmlajših pevcev, ki obiskujejo prvi in drugi razred. Zapeli 

so nam 6 pesmi in dobili velik aplavz. Kot drugi se nam je predstavil zbor, v katerem pojejo pevci 

tretjih, četrtih in petih razredov. Temu zboru bi lahko rekli tudi pripravljalnica za vstop med starejše 

Ludvike, čemur je primerna tudi zahtevnost njihove zborovske literature. Tudi oni so nam zapeli 6 

pesmi.  

 

Za konec pa smo se 

predstavile še pevke 

Mladinskega 

pevskega zbora 

Ludvik. Po tem, ko 

smo zapele še šesto 

pesem in dobile 

ogromen aplavz, je bil 

čas za slovo od 

devetošolk, ki smo 

letos zadnje leto pele v  

 Val Lorbek, 7. b     našem šolskem  

pevskem zboru. Dobile smo rože, priznanja in zgoščenke s pesmimi naših pevskih zborov za spomin 

ter veliko lepih misli za prihodnost. Za konec pa smo zapele še tradicionalno Hallelujah. Dogodek je 

bil zelo ganljiv, zato je tu in tam kdo potočil tudi kakšno solzico. Vsem devetošolkam želimo veliko 

sreče, zdravja, znanja in pa seveda tudi veliko petja ter naj jih glasba spremlja celo življenje! 

 Nika Novak, 9. c 

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc 
 

SNEMANJE OGLASA NA RADIO CITY 

V sredo, 22. 5. 2019, sva se Aiša Naja Gerlušnik in Jakob Kompan (oba 9. c) z gospo ravnateljico 

Lidijo Todorović odpravila na Radio City. Tam sva posnela oglas za naš tradicionalni pohod Ludvik 

hodi, v katerem sva vabila ljubitelje pohodov, da se nam pridružijo. Na radiu nas je sprejel Tine 

Križanič. Vsak od naju je povedal svoj govor. Za popestritev sva si oblekla tudi oranžne Ludvikove 

majice. Po koncu snemanja smo se odpravili na zaslužen sladoled. Oglas se je predvajal vsak dan do 

sobote. 

 Aiša Naja Gerlušnik, Jakob Kompan (oba 9. c) 
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 KNJIGA MESECA (maj) 
  

 

Tudi meseca maja smo Ludviki pridno brali.  Učenci od 1. 

do 5. razreda so oddali kar 12 glasov, največ glasov je 

prejela knjiga Anastazija Krupnik. Nagrajenka je Anja 

Bezlaj, 5. b. Bralci od 6. do 9. razreda so oddali 6 glasov,  

izžrebana nagrajenka je Katrina Kunčič iz 9. b. Nagrajenki 

dobita nagrado v knjižnici. 

Ludviki, čeprav nas vabi lepo  pomladno vreme stran od 

knjig,  vseeno preberimo kakšno  in glasujmo. 

 Evelina Novak, 7. b  

Mentorica: Sonja Antolič 

 Sonja Antolič  

 

 DELO V MAJU IN JUNIJU 
  

 
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) 

M A J  J U N I J  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1. 
Praznik dela. 

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

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

1. razred  14. 6. 2019. 

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

3.  Pouka prosto: nadomeščanje v soboto, 25. 5. 5.  NPZ 9. r: uveljavljanje pravice do vpogleda, poizvedbe za starše. 

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

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

razred. 

7. NPZ 6., 9.: slovenščina. Za muco časa 1700. 7.  NPZ 6. r: uveljavljanje pravice do vpogleda, poizvedbe. 

9. NPZ 6., 9: matematika – 6., 9. PK: 1600. Pogovor s starši in 
učenci1700–1800. Svet staršev 18.00. 

10. Ocenjevalna konferenca – 9. razred: 700.  Skupnost učencev. NPZ 6. 

r: uveljavljanje pravice do vpogleda, poizvedbe za starše. 

13. NPZ 6., 9: 3. predmet. 11. Zaključna ekskurzija: 2.–4. Zaključna ekskurzija 9. razred. 

16. Lutkovni abonma 1. do 3: 3. predstava. : Elena 

Churnosova: slikarska dela.   
12. Predaja ključa. 

18. Interdisciplinarna ekskurzija. 13. Valeta. 

21. 3. RS –5. razred. 14. Zaključek pouka in razdelitev zaključnih spričeval: 9. r. NPZ 9. r: 

razdelitev obvestil o dosežkih. 

22. Zaključni koncert PZ. 17. NPZ 6. r: posredovanje podatkov po poizvedbah. Izpiti: predmetni, 

razredni in popravni za učence 9. razreda 1. rok → 2. 7. RS: 2. a  
25.  hodi – D-š:1. – 9 . (rezervni datum 1. 6.) 

Nadomeščanje  za  3. 5. 
18. Zaključna ekskurzija: 6.–8. 

28. Zaključna ekskurzija: 1. razred. 19. Ocenjevalna konferenca: 1700 (1.– 5.).   

31. D-š plavanje: 4. razred. 20. Ocenjevalna konferenca (6.–8.):  700 . Svet staršev ob 18.00. 

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

razdelitev obvestil o dosežkih. 

  25. Dan državnosti. 

  26. Poletne počitnice za učence→ 31. 8. Izpiti: predmetni, razredni in 

popravni za učence 1. - 8. razreda 1. rok → 9. 7. 

 Revija PZ.  

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


