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Ko oktober se zglasi, 

grozdek prav vsak dozori. 

 (Vir: http://med.over.net/forum5/viewtopic.php?f=151&t=6695062) 

1. oktober – Svetovni dan starostnikov 
Generalna skupščina je z resolucijo A/RES/45/106 14. decembra 1990 1. oktober določila za svetovni dan 
starostnikov. S tem dnevom je želela poudariti pomembnost spoštovanja in skrbi za starejše.  

Prvi teden v oktobru: Svetovni teden otroka 
Po sprejetju Konvencije o pravicah otrok leta 1989 je Generalna skupščina pozvala države, da določijo poseben dan, 
ki bo opominjal na pomembnost blaginje otrok. V Sloveniji so v ta namen določili celotni prvi teden oktobra. 

2. oktober – Mednarodni dan nenasilja 
15. junija 2007 je Generalna skupščina razglasila 2. oktober za mednarodni dan nenasilja in pozvala vse države 
članice, organizacije v okviru sistema OZN, regionalne ter nevladne organizacije in posameznike, da naj ta dan 
primerno počastijo ter razširijo sporočilo o nenasilju. 
Pobuda za resolucijo, s katero so določili mednarodni dan nenasilja, izvira iz deklaracije, ki je bila sprejeta na 
mednarodni konferenci na temo miru, nenasilja in omogočanja – Gandijeve filozofije za 21. stoletje. Mahatma 
Gandhi se je rodil 2. oktobra 1969. 

4. - 10. oktober – Svetovni teden vesolja 
6. decembra 1999 je Generalna skupščina teden od 4. do 10. oktobra določila za svetovni teden vesolja. S tem 
tednom je želela opomniti na prispevek znanosti in tehnologije k izboljšanju človekovega življenja. 4. oktobra 1957 
je bil v vesolje izstreljen prvi umetni satelit Sputnik I. 10. oktobra 1967 pa je postala pravnomočna pogodba, ki ureja 
dejavnosti držav pri raziskovanju in miroljubni uporabi vesolja. 

5. oktober – Svetovni dan učiteljev 
UNESCO je 5. oktober določil za svetovni dan učiteljev, s čimer je želel javnost opozoriti na pomembnost vloge 
učiteljev pri razvoju družbe in popularizirati njihovo poslanstvo ter dosežke. 
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Prvi ponedeljek v oktobru – Svetovni dan bivalnega okolja 
Leta 1985 je Generalna skupščina na priporočilo komisije za človekove pravice določila prvi ponedeljek v oktobru za 
svetovni dan bivalnega okolja. S tem dnem želimo poudariti pomembnost človeških naselij in pravico vseh ljudi do 
zavetišča. Namen dneva je tudi opomniti svet na kolektivno odgovornost za prihodnost človekovega habitata. 

Druga sreda v oktobru – Mednarodni dan preprečevanja naravnih nesreč 
22. decembra 1999 je Generalna skupščina drugo sredo v oktobru določila za mednarodni dan preprečevanja 
zmanjševanja naravnih nesreč. S tem je želela poudariti pomen globalne kulture za zmanjševanje naravnih nesreč 
in povečati pripravljenost za preprečevanje ter lajšanje teh nesreč. 

9. oktober – Svetovni dan pošte 
Vsako leto se 9. oktobra praznuje svetovni dan pošte. Na ta dan so v švicarskem Bernu leta 1974 ustanovili 
Univerzalno poštno unijo leta 1974. V različnih državah se na ta dan predstavijo poštni uradi ali promovirajo nove 
poštne storitve in izdelke. 

10. oktober – Svetovni dan duševnega zdravja 
Prvič so svetovni dan duševnega zdravja praznovali 10. oktobra 1992. Na začetku je bila to letna aktivnost Svetovne 
federacije za duševno zdravje. Kasneje so ta dan tudi uradno določili za svetovni dan duševnega zdravja. 

15. oktober – Mednarodni dan kmečkih žena 
Z resolucijo, sprejeto 18. decembra 2007,je Generalna skupščina 15. oktober razglasila za mednarodni dan kmečkih 
žena. Skupščina je pozvala države članice, da naj v sodelovanju z organizacijami, ki delujejo v okviru OZN, in civilno 
družbo izboljšajo položaj kmečkih žena, vključno z domorodnimi prebivalkami, v svojih nacionalnih, regionalnih ter 
globalnih razvojnih strategijah. Takšni ukrepi vključujejo: ustvarjanje okoliščin, ki bi izboljšale položaj kmečkih 
žena, prizadevanje za njihovo politično in družbeno-gospodarsko uveljavljanje, podpiranje njihovega polnega in 
enakovrednega sodelovanja v procesih odločanja na vseh nivojih.  

16. oktober – Svetovni dan hrane 
16. oktobra leta 1945 je bila ustanovljena Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO), zato ta dan vsako leto 
praznujemo kot svetovni dan hrane. Namen praznovanja tega dneva, ki so ga leta 1979 ustanovili na konferenci 
FAO, je povečati zavedanje o svetovnih prehrambnih problemih in spodbuditi boj proti lakoti ter revščini. 
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17. oktober – Svetovni dan boja proti revščini 
Generalna skupščina je leta 1992 določila 17. oktober za svetovni dan boja proti revščini. S tem dnem želi skupščina 
povečati zavedanje o pomembnosti zmanjševanja revščine v vseh državah, še posebej pa v državah v razvoju. 

20. oktober – Svetovni dan statistik 
Svetovni dan statistik je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, da izpostavlja pomembnost statistike 
pri oblikovanju vsake družbe. 

24. oktober – Svetovni dan Organizacije združenih narodov 
24. oktobra praznujemo ustanovitev OZN. Na ta dan leta 1945 je stopila v veljavo Ustanovna listina OZN, saj jo je 
ratificiralo zadostno število držav podpisnic. V povojnem kaosu se je nova organizacija zavezala k preprečevanju 
vznika nove vojne, k vzpostavitvi ponovnega zaupanja v temeljne človekove pravice in k promociji družbenega 
napredka, boljših življenjskih standardov ter večjih svoboščin. 

24. oktober – Svetovni dan informiranja o razvoju 
Generalna skupščina je leta 1972 določila 24. oktober za svetovni dan informiranja o razvoju. S tem dnem je želela 
povečati pozornost svetovne javnosti glede razvojnih problemov in poudariti potrebo po večjem mednarodnem 
sodelovanju za njihovo razrešitev. 

24 – 30. oktober – Teden razoroževanja 
Teden razoroževanja se prične z dnevom ustanovitve OZN. Zadnji teden v oktobru leta 1978 je potekala posebna 
seja Generalne skupščine o razoroževanju. V končnem dokumentu je pozvala države članice, naj opozarjajo na 
nevarnost oboroževalne tekme, težijo k njenemu prenehanju ter obveščajo javnost o pomembnosti razoroževanja.  

25. oktober - Dan suverenosti 
Ta dan obeležujemo enega ključnih dogodkov v procesu osamosvojitve Slovenije, dan, ko je po osamosvojitveni 
vojni zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil slovensko ozemlje. Je državni praznik, vendar ne dela 
prost dan v Sloveniji. Praznik je vlada Republike Slovenije uvedla 9. marca 2015. Osrednji dogodek, ko je iz luke 
Koper odplula ladja z zadnjimi vojaki, se je sicer zgodil v noči na 26. oktober 1991, tako da je obletnica včasih 
postavljena na 26. oktober. Mednarodnopravno gledano pa sta zadnji ladji, ki sta bili opolnoči še zasidrani, veljali za 
tuje ozemlje, saj sta pluli pod tujo zastavo, tako da so vsi vkrcani vojaki zapustili slovensko ozemlje že prej.  
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31. oktober - Dan reformacije 
Reformácija je bilo versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je bila preureditev 
Rimskokatoliške Cerkve. Njen glavni začetnik je nemški katoliški duhovnik in avguštinski menih Martin Luther, ki je 
31. oktobra 1517 na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg pribil liste s 95 tezami »o moči odpustkov«, kjer je 
spodbijal del tedanje doktrine o odpustkih za mrtve v vicah (ni pa še obsojal drugih slabosti tedanje Cerkve). Glavni 
Luthrov ugovor je bil, da duhovnik mrtvim ne more dati nobenega odpustka, ker duhovniška oblast ne seže na oni 
svet, v vice; nenazadnje ga je motilo, da je bil denar od odpustkov namenjen gradnji Bazilike sv. Petra v Rimu 
(Cerkev si je v tem obdobju delila sodno oblast. Zato je namesto, da bi obtoženi odšel v zapor, kupil odpustek in 
ostal svoboden). Luther je sprva zahteval le reformo katoliške cerkve, ker pa ga je ta zavrnila, se je oblikovala nova 
cerkvena organizacija, luteranska cerkev. Luthra je papež zaradi upora izobčil iz Cerkve, kasneje pa ga je izobčil tudi 
cesar. Zaradi reformacije je prišlo do razkola v Cerkvi; na severu Evrope so bili v večini protestanti, na jugu pa 
katoliki. 
Luther je med drugim zahteval naslednje: naj bo cerkev revna in preprosta, prav tako tudi bogoslužje, zavzemal se 
je proti čaščenju svetnikov in relikvij, cerkev se ne sme postavljati nad državo, vsak vernik naj sam bere Sveto pismo 
v svojem maternem jeziku. 
Zadnja zahteva je pomembno vplivala na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim tudi na slovensko 
književnost. V obdobju reformacije so se pojavile prve slovenske knjige. Leta 1550 je protestant Primož Trubar izdal 
Abecednik in Katekizem. Pomembni deli sta tudi Bohoričeva slovnica Zimske urice in Kreljeva Otročja biblija. 
Nastajali so prevodi Svetega pisma v številne evropske jezike, v slovenščino je Sveto pismo prevedel Jurij Dalmatin. 
Reformacija se je torej razširila po vsej Evropi. Po drugih deželah so svoje nauke, podobne Luthrovim, širili Jean 
Calvin in Huldreich Zwingli v Švici, hugenoti v Franciji in drugi. V Angliji se je kralj Henrik VIII odločil, da bo prekinil 
odnose s papežem in osnoval samostojno anglikansko cerkev in se imenoval za njenega poglavarja. 
Boj Rimskokatoliške cerkve proti reformatorjem imenujemo protireformacija. 
 

(Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_prazniki_v_Sloveniji; http://www.unaslovenia.org/book/export/html/430) 
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RASTEM S KNJIGO, 10. 10. 2016  

Na šoli se trudimo učencem približati knjigo in pisano 
besedo. Tako v šolski knjižnici skrbimo za redno nabavo 
aktualnih gradiv, ki niso namenjena le tekmovanjem in 
strokovnemu izpopolnjevanju, temveč v veliki meri 
zadovoljstvu bralca, da se lahko poda v fantazijski svet, 
hkrati pa bere o pasteh realnosti. 

V okviru vseslovenskega projekta Rastem s knjigo s sedmošolci vsako leto obiščemo eno od bližjih 
splošnoizobraževalnih knjižnic. Nekaj let zapored je to SIK Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici, kjer nas prijazna 
knjižničarka Darja Kolar vselej lepo sprejme in učence pouči o delovanju knjižnice ter pravilih izposoje in vračila 
gradiv.  

Učenci vsako leto prejmejo eno knjižno izdajo za spodbudo. Letos je to bila knjiga Kit na plaži, avtorja Vinka 
Möderndorferja.         

 

TEDEN OTROKA  - SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI 
 
Program Zveze prijateljev mladine Slovenije temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga na priporočilo 
ZN praznujemo vsak 1. ponedeljek v oktobru. Z vami delimo poslanico Dese Muck, ki je na izviren način opisala, v 
kakšnem svetu živimo in kako bi naj živeli. 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Oktober,  2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Oktober,  2016 

V tednu otroka smo na šoli izvedli raznovrstne aktivnosti, delavnice, 
prireditve in  dneve dejavnosti. Med drugim so se učenci s Carmino 
Slovenico podali na glasbeno potovanje okoli sveta in skupaj z junaki 
muzikala Škatlica z gumbi spoznavali kulture in običaje po svetu. 
Navadni gumbi so Aljo in Jakoba ponesli v čudovite dežele, v legende 
in zgodbe daljnih narodov.  
 
 
  
 

 
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA UČENCE 8. RAZREDA 
 
Tekmovanje iz angleškega jezika za osmošolce se je odvijalo v ponedeljek, 17.10. Tekmovalo je 10 učencev, od 
katerih je le Katarini Klauž uspelo zbrati dovolj točk za prejem bronastega priznanja. Na državno tekmovanje pa se, 
žal, ni uvrstil nihče.  
 
 
 
 
 
 

DEDIŠČINA OKOLI NAS, 5. 10. 2016  
 
OŠ Fram že tretje leto sodeluje v slovenskem projektu Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne 
dediščine pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Letos smo se naslonili našo šolsko učno pot,  
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v sklopu katere so tri zanimive lokacije, Zlati studenec, razvaline nekdaj mogočnega gradu in kapelica sv. Neže. 
Glede na časovno umestitev vseh treh prizorišč se je naše delo navezovalo na čas Rimljanov in srednjega veka.  

 
5. oktobra 2016 je bil ves dan posvečen naši zgodovini in kulturni 
dediščini. V dopoldanskih delavnicah so učenci tako vse točke obiskali, se 
seznanili z naravnimi, kulturnimi in geografskimi danostmi našega 
področja, nato pa izdelovali plakate za razstavo, srednjeveške in rimske 
igrače in nakit ter pekli kruh s semeni in olivami.  
 
V popoldanskem delu, ki je bil namenjen vsem krajanom in občanom, pa 
je obiskovalce pozdravilo 
dvorišče, ozaljšano s 
stojnicami, ki so ponujale vse 
prej omenjene izdelke izpod 
otroških rok, kvartet 

NonStop je s Framsko himno v nas prebudil patriotskega duha, plesalke 
skupine Pellegrina s Ptuja so nas vrnile v čas dvornih plesov, vitezi iz 
srednjeveškega društva Red kraljevega orla pa so nam prikazali tehnike 

in veščine mečevanja in 
spopadanja skozi čas. 
 
Obiskovalci so se nato, 
razdeljeni v tri skupine, 
odpravili k vsem trem znamenitostim na naši šolski učni poti. K Zlatemu 
studencu so jih pospremili Anja Zimet, David Bratuša in Aljaž Ber, 
oblečeni v Rimljane,  
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ter predstavili vrednost framskega izvira, ki je pred 2000 leti 25 kilometrov oddaljeni Ptuj oskrboval s pohorsko  
vodo. Program pri sv. Neži je popestrila učenka Kaja Lešnik z razlago prilike ali parabole, dr. Aleš Maver pa je 
prisotnim prebral pridigo o deviški ovčici, sv. Agnes, rimski mučenici. Razvaline gradu pa so bile priča pravemu 
srednjeveškemu spektaklu v malem. Učenka Špela Sedej je predstavila zgodovino gradu, učiteljica Dora Ožvald in 
učenka Eva Lah sta z božanskima violinama pričarali tedanjo glasbo, Martin Mernik je kot trubadur pihal na dušo 
izbrani gospe, viteza pa sta se na jasi borila vsak za svojega gospodarja. 
 
Po prihodu pred šolo so si gostje ogledali še razstavo   v avli in kratek dokumentarni film o živem šahu iz leta 1976, ko 
je bila odigrana znamenita partija med velemojstrom Brunom Parmo in mednarodnim mojstrom Vojkom Musilom.  
 
Preživeli smo resnično bogat in poseben dan, za kar gre zahvala vsem učencem šole ter sodelavkam in sodelavcem. 
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ŠPORTNI DAN, 6. 10. 2016 
 
V tednu otroka smo naše otroke res razvajali. Četrtek so mlajši učenci dan preživeli 
v odlični družbi vrhunskih plesalcev, Nadiye Bychkove in Mihe Vodičarja, starejši pa 
reševali zahtevne naloge in se izgubljali na orientacijskem izletu.  
6. 10. 2016 smo torej na naši šoli za učence od 1. – 5. razreda organizirali plesni 
športni dan, ki so ga izvedli učitelji plesnega kluba Pingi iz Maribora s plesalcem 
Miho Vodičarjem na čelu. Učenci so se v skupinah naučili  plesnih koreografij, 
katere so na koncu predstavili drug drugim. Navdušenje je bilo neizmerno, 
predvsem po zaslugi svetovno znanih plesalcev, od katerih so srečni in vztrajni na 
koncu dobili tudi avtograme. Otroci so ta dan res uživali in se razvedrili, plesalec Miha Vodičar pa na šoli Fram vsak 
torek že izvaja plesne vaje za učence, ki se želijo s plesom zabavati, razgibati in sprostiti. 
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DELIMO Z VAMI… 

 
Včeraj je bil čudovit športni dan, vendar ne običajen. Nismo šli 
na pohod, tega namreč ne maram, ampak smo plesali. Učil 
nas je Miha Vodičar. Ko smo se naučili koreografijo, smo jo 
pokazali še ostalim razredom, da so nam zaplesali. Bilo je zelo 
lepo in smo uživali. Ta športni dan mi bo ostal v spominu 
zaradi znanega plesnega učitelja. 
                (Ana Mom, 5.r.) 
 

Včeraj je bil prelep dan. Plesali smo kulske plese z Mihom in na koncu dobili avtograme. Juhej!  (Nika Barber, 5.r.)  

 
 
 
 

 
 
JESENSKA TRŽNICA 
 
Šolski sklad OŠ Fram je letos organiziral že 2. jesensko tržnico s 
kostanjevim piknikom. Dogodek je bil 13. 10. 2016  v popoldanskem 
času na igrišču pri DTV Partizan. Obiskovalci so se lahko sprehodili med 
stojnicami, na katerih so bili kozarčki marmelad, sadja in zelenjave, ki so 
jih pripravile pridne mame in babice. Zahvaljujemo se Turistični kmetiji 
Kovačnik – Štern za gibanico in gospodinjam za domače dobrote. Prav 
tako gre zahvala Vinogradništvu in sadjarstvu Greif za dobre sokove in 
jabolka. Kostanji nam to leto niso bili dani v obilici, kar se je opazilo tudi 
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na našem pikniku, vendar smo se z njimi kljub temu dovolj posladkali. Hvala vsem, ki 
ste jih prinesli in pekli. 
Pripravili smo tudi zanimive oblikovalne 
delavnice, za katere je poskrbela naša 
učiteljica Jelka Bojc.  
Obiskovalci so to leto imeli možnost 
preizkusiti se v hoji s hoduljami, kar je bil 
poseben izziv.  Pri lovljenju ravnotežja in 
osvajanju tehnike nam je pomagal gospod 
Karli. 
Otroci pa so poleg vsega zelo uživali v 
poslikavah obrazov umetnice Metke, ki je 
ustvarila krasne umetnine. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da je dogodek uspel. Hvala tudi vsem obiskovalcem, da 
nas podpirate.  
 
 
 
 

 
OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO 
 
Že drugo leto zapored je na OŠ Fram potekala avdicija in prireditev, ki jo pripravlja Radio Tednik Ptuj z naslovom 
Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. 18. 10. smo izvedli šolsko avdicijo, kjer smo izbrali 11 točk iz 
posameznih razredov. 
'Taprava' prireditev pa je potekala 26. 10. v dvorani DTV-Partizan Fram ob 18. uri, kjer so ob pevcih solistih nastopili 
tudi otroci iz vrtca Fram. V nabito polni dvorani so se predstavili naslednji učenci: Jakob Koren, Katarina Mlakar, 
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Sara Jus, Ana Burulič, Patrik Kranjec in Manca Karo z nižje stopnje ter Framjolice (Neli Lunežnik, Nuša Ačko, Julija 
Šteharnik), Alja Bergauer, Simon Mernik, Anja Zimet z višje. Tjaša Lešnik zaradi bolezni žal ni nastopila.  
 
Izmed vseh nastopajočih je tričlanska radijska komisija izbrala po eno točko z nižje oz. višje stopnje. Zmagali sta 
Manca Karo in Anja Zimet, ki bosta barve OŠ Fram predstavili na polfinalu in upamo, da tudi v finalu. 
Čestitke vsem nastopajočim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DROBTINICA - Topel obrok za otroke  
  
Tudi letos so prostovoljci RK Fram v soboto, 15. 10. 2016, pri trgovini Lipa v Framu pripravili 
dobrodelno akcijo »Drobtinica«, s katero poskušajo spodbujati vrednote humanosti in solidarnosti. 
Pri stojnicah se je ustavilo veliko ljudi in njihov prispevek bo polepšal dan marsikateremu otroku OŠ 
Fram, saj so ves izkupiček akcije namenili prav njim za topel obrok. 
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Vsako dobro dejanje je neprecenljiv dogodek. Ljudem v stiski povemo, da niso sami. 
Vsem donatorjem, kakor celotni ekipi RK Fram, se iskreno zahvaljujemo in jim želimo uspešno delo še naprej. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBLIKOVALNI KROŽEK 
 
Jabolka, hruške, strašila – pravšnji izdelki za jesenski čas. 
Ropotulje pa so najbrž poskrbele za odganjanje čarovnic in 
priklic dobrih duhov. 
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NADARJENI IN RADOVEDNI – NOČ RAZISKOVALCEV 
 
V toplih jesenskih dneh smo se namesto po kostanje odpravili na lov za znanje. Obiskali smo Noč raziskovalcev v 
Europarku. Pester nabor predstavitev in delavnic nas je okupiral za dobri dve uri in ponovno pokazal, da dobra 
motivacija zdrži več kot eno šolsko uro. Potovali smo od računalniško vodenega robota, matematičnih iger in 
poskusov, predstavitve delovanja očesa, reciklaže papirja, 3D tiskanja pa vse do kemijskih poskusov in okusov in 
sestavljanja vrtavk. Zaključili smo še z nagradno igo – Kolo sreče - in domov odnesli nekaj nagrad.  Spodbud je bilo 
dovolj, da lahko noč raziskovalcev preraste tudi v dan ali celo leto raziskovanja. 
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POZDRAV IZ SARAJEVA - KVIZ MALE SIVE CELICE, BANJA LUKA 2016 

 
V petek, 14. 10. 2016, smo se z otroki iz Sarajeva, Zenice in Kaknja 
odpravili na 4. kviz za otroke slovenskih društev, stare od 9 do 14 let, 
Male sive celice, ki je bil organiziran v soboto, 15. 10. 2016. Vodil ga 
je Darko Hederih, ki je tudi oblikoval letošnjo temo, VODA, pomagal 
pa mu je slovenski igralec Pavle Ravnohrib. Sodelovalo je kar trinajst 
ekip, na kviz pa smo se pripravljali v okviru dopolnilnega pouka 
slovenščine in kulture. Dobili smo tudi nekaj namigov za pripravo 
oz. odgovore, ki so se pojavljali na kvizu: Največje svetovne in 
slovenske reke, morja in jezera (Nil, Amazonka, Donava, Volga, 
Indijski ocean, Atlantik), vodne živali (ribe, hobotnica, rak, želva, 
labod, kit, krokodil, školjke, povodni konj, raca), vodni športi 
(plavanje, vaterpolo, skoki v vodo, veslanje, potapljanje), pokrajina 
ob vodi (otok, polotok, zaliv, ožina, obala, plaža), postopki z vodo 
(pranje, kuhanje, umivanje, zalivanje).            
Otroci iz Sarajeva so zasedli 2. mesto, iz Kaknja 3., otrokom iz Zenice pa se žal ni uspelo uvrstiti naprej, a so se kljub 
temu dobro odrezali. Sicer pa so bili zmagovalci vsi udeleženci kviza, ker je bolj kot zmaga pomembno sodelovanje. 
 
Za lažjo predstavo o slovenskih društvih v Bosni in Hercegovini prilagamo seznam sodelujočih: 
 
Društvo Združenja meščanov 
slovenskega porekla Tuzla 
Slovensko društvo “Jožef 
Špringer” Kakanj 

Slovensko društvo “Encijan” 
Zenica 
SD "Cankar" Sarajevo 
Društvo Slovencev RS Triglav 
Banja Luka I 

Društvo Slovencev RS Triglav 
Banja Luka II 
Društvo Slovencev RS Triglav 
Slatina 
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Društvo Slovencev »Prežihov 
Voranc« Doboj 
Društvo Slovencev »LIPA« 
Prijedor 

SKS "France Prešeren "Niš 
DS Kredarica Novi Sad 
Slovensko društvo"Vida Matjan" 
Podgorica 

Slovensko kulturno društvo Istra, 
Pula 
SZ "Triglav" Bitola 
France Prešeren Skopje 
Slovenski center Skopje 

 
OTVORITEV SLOVENSKEGA VELEPOSLANIŠTVA V SARAJEVU 
 
V ponedeljek, 10. 10. 2016, je ob 19. uri potekala svečana otvoritev novih 
prostorov Veleposlaništva Republike Slovenije v Sarajevu (Maglajska 4). Nove 
prostore sta otvorila g. Karel Erjavec, podpredsednik vlade in minister za zunanje 
zadeve Republike Slovenije, in g. Igor Crnadak, minister za zunanje zadeve Bosne 
in Hercegovine. 

 
KOMEMORACIJA 

 
Vsako leto ob spomeniku padlim 
borcem pripravimo kratek 
kulturni program in tudi letos ni 
bilo nič drugače. Učenci so 
prisotne ganili z lepo besedo, 
pesmijo in glasbo.  
V spomin in opomin. 
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ZA STARŠE, UČITELJE IN VZGOJITELJE 
 

Carolyn Clewer: Otroci pletemo, starši pomagajo 
 
Otroci pletemo! … starši pomagaj  o, ki ponuja zamisli za mlade ustvarjalce, ki ne 
vedo, kako bi koristno porabili odvečno energijo.                

                                                                   (Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/ljubezen-s-knjigo-v-roki/134971) 
 

 
ZA CICIBANE 

 
Niko Kupper: Skriti zaklad 

 
Mali Samo od svojega starega očeta, upokojenega 

zgodovinarja, tokrat izve za zelo pomembno zgodovinsko najdbo – za najstarejši zapis v 
starem slovenskem jeziku. 
S svojim gugalnim konjičkom Pegazom se takoj odpravi na pustolovščino v čas okoli leta 
1000 po Kr., ko je ta zapis nastal. S pomočjo čarobnega zrcalca ob tem odkrije in izve 
marsikaj zanimivega v zvezi z rokopisi, ki so danes poznani kot „Brižinski spomeniki“. 
   (Vir: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/Niko-Kupper-Skriti-zaklad) 
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ZA PIONIRJE 

 
Andrzej Maleszka: Čarobno drevo. Rdeči stol 

 
Strašna nevihta je podrla orjaško staro drevo. To je bilo čarobno drevo, ki ima čudežno 
moč. Gozdarji so deblo odpeljali na žago in ga razžagali na deske. Iz lesa so izdelali 
stotine različnih predmetov, v vsakem izmed njih je ostal delček čarobne moči. Med 
njimi je tudi rdeči stol.  
 
Brata Filip in Kuki ter sestra Toša se znajdejo sredi vrtinca pustolovščine, ko poskušajo 
rešiti svoje začarane starše. Leteča postelja, svetlobni most, velikanski lev, sto pričaranih 
psov, modri konji... To je fantastična povest o treh otrocih, ki jim rdeči stol izpolni vsako 
željo, tisto dobro in tisto slabo.      

  (Vir: https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/Andrzej-Maleszka-Carobno-drevo-%E2%80%93-Rdeci-stol) 
 
 

 
ZA MLADINO 

 
Evald Flisar: Čarovnikov vajenec 

 
 
Čarovnikov vajenec je brez dvoma najbolj brani slovenski roman po drugi svetovni vojni. 
Neusahljivo zanimanje zanj dokazuje, da je to res knjiga, ki noče umreti - zdaj jo berejo tisti, ki 
so ob njenem prvem izidu šele shodili. Čarovnikov vajenec je očitno ena tistih knjig, ki 
ostanejo večno mlade, trajno aktualne, vedno vznemirljive in nove. Tudi za tiste, ki jo berejo 
drugič ali tretjič, saj je knjiga ob vsakem branju drugačna. Tako kot je večna in hkrati vsak dan 
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drugačna človekova duša, s katero se Čarovnikov vajenec v prvi vrsti ukvarja. O modrosti, kakršno razkriva 
Čarovnikov vajenec, je bilo napisanih že veliko knjig, mnoge med njimi so stare tisočletja, a nobena ni o njej 
spregovorila na tak način   V kateri literarni žanr uvrstiti Flisarjev doslej najuspešnejši roman? Da gre za veliki tekst 
sodobne slovenske književnosti, ne more biti po vsem povedanem nobenega dvoma več ... Pred očmi se nam 
odpirajo strani, ki so plod fikcije, neustavljivo privlačne podobe izmišljije, ki jo je porodil blazen ali vsaj ustvarjalno 
izviren duh čarovnika. Flisarjev roman je fikcija, ki je resničnejša od vsakršne dokumentirane resničnosti. Potovanje 
čez himalajske strmine, skrivnostna srečanja v okultni tibetanski lamaseriji, fantazmagorične junakove sanje in 
odčarani spusti na zemljo, obdobje uvajanja in urjenja v tantrični praksi so preizkušnje v procesu junakove osebne 
rasti ... Če bi v resnici bivali ljudje, obstajale vasi s samostani vred in bi se zgodili dogodki, kot so popisani v knjigi, 
zagotovo ne bi bili tako privlačni in drzni, kot jih je ustvarila pisateljeva fantastična, z intuicijo obarvana domišljija ...
     

  (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=868) 
 
 
 
 

 

 

 

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
 
Urednice: Simona Napast, Monika Retuznik, Valentina Gselman 
 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
 
Prispevke so pripravili: JELKA BOJC, MATEJA KREGAR, DORA OŽVALD, VALENTINA GSELMAN, MAJA ŠOŠTARIČ, POLONA 
ČUK KOZODERC 
 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 


