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Če Barbara (11. 6.) deži, bodo jeseni grozdja polne kadi.  
 
 

Male pa čebelice, 
zum zum, zum zum zum, 

pridne so in delavne, 
zum zum, zum zum zum. 
ko v naravo polete, polete, 

sončeca se vesele, 
ko v naravo polete, polete, 

sončeca se vesele. 
(Vir: http://med.over.net/forum5/read.php?11,398069) 

 
 
 

  
V juniju slavimo sonce in se radujemo ob prvih zrelih klasih žita. Učenci pa se bolj 
veselijo lepih ocen v redovalnicah in zaključka še enega šolskega leta. Za 
devetošolce, ki so že na počitnicah, bo le-teh vedno manj. Želimo le, da bodo enako 
ali še bolj uspešna, kot so bila na naši šoli.  
Z junijem vstopimo v poletje in obudimo poganski običaj kresne noči (najkrajše v letu) 
v čast ognjenemu bogu Kresniku, da bi nas sonce dolgo ne zapustilo in ne izgubilo 
poživljajoče moči.  
Želimo, da prav vsi med počitnicami pridobite novih moči in svetlega zagona za 
nove naloge v prihodnjem šolskem letu. 
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VESELA ŠOLA 

V tem šolskem letu smo se ponovno razveselili novega, starega, državnega prvaka – Saša Domadenika, ki je s še 
enim zlatom v bogatem nizu najvišjih priznanj zaključil svoje devetletno šolanje na naši šoli. Želimo, da bo s 
podobnimi uspehi nadaljeval tudi na 2. gimnaziji, kamor z naslednjim šolskim letom odhaja.  

 
 
 
 
TEHNIŠKI DAN, 2. razred 

 
Učenci 2.a. so skupaj z 
upokojenimi pomočnicami 
(Evo, Jožico in Marjano) 
ustvarjali in se na koncu 
pohvalili s pravimi 
delujočimi mlinčki.  
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PREDAJA KLJUČA IN ŠPORTNI DAN, 8. 6. 2015 
 
Pred športnim dnevom se je zgodil strah in trepet osmošolcev – predaja ključa z nalogami za dober želodec in 
močne živce. A vsi so preizkušnjo brez težav prestali (posebej tekmovalci), s koprivami se niso preveč opekli, na 
koncu dobrovoljno prisegli (da bodo pridni in da se bodo še bolj učili in bili brez vzgojnih ukrepov) in v roke vzeli 
tako opevani ključ, ki odpira vrata učenosti.  
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ŠOLA V NARAVI - ČATEŽ, 8. – 12.6.2015 
 
Tretješolci smo bili v plavalni šoli v naravi v Čatežu. Imeli smo srečo, da je bilo pravo poletno vreme in smo lahko 
plavali v zunanjih bazenih. Kljub učenju plavanja, kjer smo vsi napredovali, smo našli čas tudi za zabavo: tobogane, 
gusarski otok, formulo, zabavne igre, ples in še in še. 
Zaradi vročega vremena, klora v bazenih in sončnih krem smo imeli tudi nekaj alergij in sončnih rdečin. Kljub vsem 
pripetljajem pa smo se vrnili zadovoljni in z bolje osvojenimi plavalnimi veščinami. Na morju bomo plavali kot 
ribice. 
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA, 9.6.2015 
 
V letošnjem letu je bil torek dan, ki so ga naši učenci težko pričakovali – zaključna 
ekskurzija.  Po celi Sloveniji nas je razteplo, povsod smo odkrivali lepote naše majhne 
dežele, iz vsakega kotička smo odnesli spomin na naravne presežke in človekove 
stvaritve, živeli v sedanjosti in obujali preteklost. Nekaj utrinkov delimo tudi z vami.  
 
 
 
7., 8. r. – POSOČJE 
 
Zadnji tehniški dan v tem šolskem letu so učenci  
7. in 8. razreda preživeli na zaključni  ekskurziji v 
Posočju. Pot je bila kar dolga in naporna. Vožnja 
po avtocesti z obveznim postankom na 
Trojanah do Logatca je hitro minila, nato pa se 
je začela ovinkasta cesta do Idrije, kjer  so si 
ogledali Divje jezero. Jezerska gladina je 
običajno spokojna, ob močnem deževju pa 
pride do močnih izbruhov vode. Od tod odteka 
najkrajša slovenska površinska tekoča reka, ki 
se po 55 metrih izliva v Idrijco. Od leta 1972 je 
jezero urejeno za obisk kot prvi slovenski muzej 
v naravi. Naprej jih je pot vodila v Most na Soči, 
kjer so se z ladjico popeljali po najlepši slovenski 
reki-smaragdni Soči. Med vožnjo ni manjkalo 
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navdušenja in smeha. Doživeli so tudi poroko- kdo se je poročil, pa naj ostane skrivnost. Sledila je vožnja mimo 
najvišjega slapa Boka in ogled multivizijske predstavitve Triglavskega narodnega parka v Trenti. Po cesti, ki so jo 
med 1. svetovno vojno zgradili vojni ujetniki (predvsem Rusi), so se  čez Vršič  povzpeli do Kranjske Gore in nato po 
avtocesti do Domžal, kjer je bila poslastica dneva obisk restavracije Mc Donalds. Nabralo se je kar nekaj prevoženih 
kilometrov, zabavnih dogodkov, lepih pogledov na neokrnjeno naravo pa tudi. Prijetno utrujeni so se ob 
dogovorjenem času vrnili pred šolo.  

SPREJEM MLADIH ČLANOV RK 
 
V sredo, 10.06.2015, smo na šoli pripravili krajši kulturni program, saj so bili prvošolci sprejeti med mlade člane RK, 
devetošolci pa med člane RK. Zasluga za tovrstno dejavnost gre predvsem odbornikom RK Fram, ki vsako leto 
poskrbijo tudi za priložnostna darilca za naše mlade člane in člane. Hvala jim.  

 
 
 
 
ZLATE PETICE, 18. 6. 2015 
 
Kako ponosni so vsako leto devetošolci, ki prejmejo priznanje za devet let 
truda in zagnanega učenja, vidnega v lepih ocenah. Naj bodo zgled vsem 
prihajajočim generacijam. Leto 
Letos je bila med nagrajenkami tudi upokojena učiteljica slovenščine, 
Zdenka Marolt, ki je v maternem jeziku kalila veliko generacij. Posebno 
županovo priznanje pa je za večletno uspešno izobraževanje in delo z 
mladimi na področju šaha  prejel Boris Perkovič, ki je bil prav tako naš 
zunanji sodelavec. Vsem iskrene čestitke. 

 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Junij,  2015 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV, 22. 6. 2015 
 
Pekarna Mišmaš je bil moto letošnje zaključne prireditve, ki 
je tudi tokrat minila v petju in plesu, vsekakor pa nismo 
mogli mimo dosežkov zaslužnih učencev, ki so šoli in imenu 
kraja dodali piko na i, kot se reče.  
Preživeli smo še en večer v prijetnem vzdušju in bili ponosni 
na naše učence, ki zmorejo in znajo. 
Premoremo odlične pevce, igralce, animatorje in plesalce, ki 
izpeljejo še tako zahteven program. 
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IZLET DEVETOŠOLCEV 
 
Učenci 9.razreda so šolsko leto zaključili v adrenalinskem kampu Menina pri Mozirju. Močil jih je dež, napor, strah in 
voda z vesel. A vsi so bili enakega mnenja – luštno je bilo. Pa srečno vsem v izbranih srednjih šolah. 
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PRVO MESTO V ODBOJKI 
 

DELIMO Z VAMI… 

 
V Braslovčah se je odvijalo državno tekmovanje v mini odbojki. Ko smo prispele v 
Braslovče, smo se oblekle v drese. Potem pa zaigrale tekmo proti domačinkam in 
zmagale z 1:2 v nizih. Drugo tekmo so zaigrale NKBM Branik proti Odbojkarski opremi 
iz Šempetra. NKBM Branik so gladko zmagale in se uvrstile v finale. V finalu smo igrale 
NKBM Branik in Formis. Gladko smo zmagale z 0:2 in si zaslužile 1. mesto. Postale smo 
državne prvakinje. Vesela sem, da sem del te ekipe. Ta dan mi bo ostal v spominu kot 
najboljši dan na svetu. 
 

(Taja Gradišnik Klanjšček, 5. a) 

 
 
 

ZA UČITELJE 
 

Schrumpf Fred: Vrstniška mediacija 

Priročnik je namenjen učencem, dijakom in študentom, ki se usposabljajo ali so se že 
usposobili za vrstniške mediatorje ter služi hkrati kot delovni zvezek in priročen 
referenčni vodnik. Vsebina priročnika zajema cilje vrstniške mediacije, naloge vrstniških 
mediatorjev, stopnje v postopku mediacije ter ponuja veliko praktičnih primerov, iger 
vlog, obrazcev za mediacijo in delovnih listov.   (Vir: http://www.emka.si/vrstniska-mediacija/PR/122844)  
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ZA STARŠE IN VZGOJITELJE 
 

Thomas Phelan: Štejem do tri 

Štejem do tri je preprosta, natančna in učinkovita metoda oblikovanja vedenja otrok od 
približno 2. do 12. leta starosti. Kaj lahko pričakujete, ko se boste naučili te metode? 
Pričakujete lahko mirnejše družinsko življenje, mnogo manj prerekanja in jeze. Pričakujete 
lahko več sproščenega veselja v otroški družbi, vaša naklonjenost otrokom pa bo veliko 
pristnejša in iskrenejša. Izboljšalo se bo otrokovo in s tem tudi vaše samospoštovanje. 
Čutili boste, da imate stvari pod nadzorom, in vedeli, da ravnate pravilno. Avtor humorno, 
prodorno in izkušeno opredeli tri glavne naloge starševstva.  

NALOGA ŠT. 1: OBVLADOVANJE  NEPRIMERNEGA VEDENJA 

Naučite se osupljvo preproste tehnike, s katero dosežete, da otrok neha početi to, za kar 
želite, da ne bi počel (cmerjenje, prerekanje, izbruhi jeze, tekmovalnost med sorojenci itn.) 

NALOGA ŠT. 2: SPODBUJANJE PRIMERNEGA VEDENJA 

Naučite se več učinkovitih metod, s katerimi otroke pripravite do tega, da začnejo početi, to kar želite, da bi počeli 
(da pospravijo za seboj, pojedo, se spravijo v posteljo in tam ostanejo itn.) 

NALOGA ŠT. 3: KREPITEV ODNOSOV  

Naučite se učinkovitih tehnik, s katerimi boste okrepili svojo vez z otroki.  

(Vir: http://www.tzs.si/e-knjigarna?page=shop.product_details&product_id=1057&flypage=flypage.tpl) 
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ZA CICIBANE 
 

Helena Kraljič: Bežimo vsi, volk z orjaškimi zobmi nas lovi! 
 

Ta živalska pravljica je prisrčna slikanica, v kateri zgodbo opazno nadgrajujejo ilustracije, kot 
je za vsako kakovostno slikanico značilno. 

 
Pravljična zgodba je (na videz) preprosta: trije puhasti volčji mladički (puhasti, kot bi bili 
piščančki) z veseljem ugotovijo, da so že veliki in da je čas za nove pustolovščine pod 
vodstvom očeta volka, ponosne avtoritete, ki jim bo razkazala njihov življenjski prostor. 
Srečanje s prebivalci gozda) jazbecem Jašo, srno Sašo in zajčjo družino) za te ni nič kaj 
prijetno: voljčje prikazni se prestrašijo, zato jim ne preostane nič drugega kot beg. Ta pa se, 
kot razkrije pravljica na koncu, izkaže za nesmiselnega, saj vsi, tudi volk, bežijo pred strahom, 

ki "je sredi votel, okrog ga pa nič ni!, kot pove pregovor.  
(Vir: http://www.morfem.si/Bezimo-vsi-Volk-z-orjaskimi-zobmi-nas-lovi-k298) 

 
ZA PIONIRJE 

 
Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka 

 
Za  skrivnostnim  naslovom  se  skriva  enajst  zgodb,  ki  jih  izmenično  pripovedujejo  trije  
prvoosebni pripovedovalci, dva brata in njuna mlajša sestra. Postavljene so v družinsko (in 
deloma šolsko) okolje, ki je že zavoljo večjega števila otrok izjemno dinamično; avtorica 
opisuje situacije, ki smo jih, vsaj podobne, vsi kdaj doživeli (težave z domačo nalogo, 
zmrdovanje nad hišnimi opravili, spopad z ušmi, hišni  ljubljenčki,  igranje  predsednikov  in  
ministrov,  dojenčki  pri  hiši  …),  a  to  počne  na  duhovit  in domiseln  način,  na  prvi  
pogled  simpatično  nepretenciozno,  a  dramaturško  dodelano.  Vinjetne ilustracije  za  
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ilustrirano  knjigo  je  prispevala  Ana  Zavadlav,  ki  že  na  predlistu  izjemno  domiselno upodobi naslov knjige, v 
nadaljevanju pa ustvari črno-bele in le ponekod deloma kolorirane utrinke iz življenja  simpatične  družine,  v  
katerega  bodo  mladi  bralci  gotovo  z  veseljem  in  radovednostjo pokukali – koga pa ne zanima, kakšno drevo 
zraste iz mačka ...  
 
Junaki Nataše Konc Lorenzutti se v enajstih zgodbah spopadajo z različnimi tegobami in izzivi, pri tem doživljajo 
majhne dogodivščine in se marsikdaj kaj novega naučijo. V prvi zgodbi ugotovijo, da je delo lahko tudi veselo, v 
drugi dobijo novega sostanovalca – mačka, v tretji izpeljejo reševalno akcijo, v četrti ustanovijo svojo državo, v peti 
se izkaže, da se je včasih celo vredno zadržati ob šolskih zvezkih, v šesti se pokaže, da je s prazniki včasih težko, v 
sedmi sadijo krompir in ugotovijo, da s krompirjem nimajo krompirja, v osmi se domača naloga izkaže za domačo 
nadlogo, v deveti se naučijo novo angleško besedo, v deseti dobijo novega družinskega člana, v enajsti pa napovejo 
vojno bolham.        (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=14255) 
 

ZA MLADINO 
Joss Stirling: Sorodni duši in Kradljiva Phoenix 

 
Mladinski roman Sorodni duši se sprva zdi kot toliko prežvečenih romanc – dekle 
pride na novo šolo in pade na največjega frajerja. Toda Sky ni navadno dekle in Zed 
(ki seveda tudi ni navaden frajer) je tisti, ki podleže njenim čarom. Hitro namreč 
spozna, da je dekle tako kot on savant, človek s posebnimi močmi, hkrati pa še 
njegova sorodna duša. Sky se zaradi mor o svoji temni preteklosti in dvomov o 

njenem resničnem poreklu le počasi sprijazni, da sta si usojena, ko je vržena v sredo spletk družine zločinskih 
savantov.  
Kradljiva Phoenix je tematsko nadaljevanje svoje predhodnice. Kakor prej Zed in Sky sta tudi nadarjeni ameriški 
študent Yves in tatinska Phoenix sorodni duši. Zbliževanje tudi tokrat ne bo preprosto. Phoenix pripada Skupnosti, 
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kriminalni organizaciji, ki jo vodi Videc, skrivnostna pojava z nadnaravno sposobnostjo branja misli. Videc vlada s 
strahom: Kdor se upre njegovi prevladi, je strogo kaznovan. Bo Yvesu in Phoenix kljub temu uspelo?  

 (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=14389 in http://www.bukla.si/?action=books&book_id=15927/) 
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Človek ne dozori do svojega 
do svojega obraza 

brez smeha in čenčarij 
in ne brez poraza. 

                                                                  (Tone Pavček)   
       

(Vir: http://www.zenska.si/vip/domaca-scena/najljubse-pesmi-

toneta-pavcka-po-izboru-urednistva/) 
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