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Oktober je dober, pravijo. V šoli je bil predvsem zelo
radodaren, saj nam je postregel z raznovrstnimi aktivnostmi in
bogatimi prireditvami, ob koncu pa nas nagradil z zasluženimi
jesenskimi počitnicami.

RASTEM S KNJIGO, 4. 10. 2017
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 mladinsko
književno delo za spodbudo. Letos je to bila knjiga Zvezde
vabijo, avtorja Mihe Mazzinija.

TEDEN OTROKA - POVABIMO SONCE V ŠOLO
Letošnji teden otroka je potekal od 2. do 8. oktobra. V tem času smo na šolo povabili sonce in pouk zasnovali na
radovednosti ter ga kitili z veseljem do novega, odprtega in uporabnega znanja, svetle prihodnosti. Otroci in mladi
si želijo inovativnejšega, ustvarjalnejšega učenja in razmišljanja, čemur smo dajali prednost in poudarek, kar želimo
izvajati tudi v bodoče.
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Poslanico je prispeval priljubljeni mladinski pisatelj, Primož Suhodolčan, katero delimo z vami.
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SONCE
SMEJE
(Janez
Bitenc)

SE

Sonce
se
smeje,
rožice šteje,
ki na polju
že cveto.

Sonce
se
smeje,
ptičice šteje,
ki na drevju
že pojo.

Sonce
se
smeje,
ribice šteje,
ki v potoku
plavajo.

Sonce
se
smeje,
kuka
skoz
veje
in zavriska

prav glasno.
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TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA UČENCE 8. RAZREDA
Tekmovanje iz angleškega jezika za osmošolce se je odvijalo v ponedeljek, 16.10. Tekmovalo je 14 učencev, od
katerih je le Niku Zemljiču uspelo zbrati dovolj točk za prejem bronastega priznanja in uvrstitev na državno
tekmovanje. Že držimo pesti.
TEKMOVANJE V ZNANJU IZ SLADKORNE BOLEZNI
13. 10. so osmo- in devetošolci izkazovali znanje o sladkorni bolezni. Od 16-sodelujočih je štirim uspelo zbrati dovolj
točk za prejem bronastega priznanja (Lara Lah, Eliza Krasniqi), Katarina Klauž in Nik Bržan pa sta poleg tega dobila
še 'vstopnico' na državno tekmovanje. Čestitke.

TEHNIŠKI DAN, 5. 10. 2017
Že nekaj let sodelujemo v mednarodnem
projektu Dnevi evropske kulturne dediščine
(DEDK) pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, ki se je z letošnjo izbiro
teme, Voda – od mita do arhitekture, pridružil
skupni evropski temi, ki je v letu 2017 posvečena
naravi. Dotaknili smo se pravice do vode kot
ustavne pravice in želeli opozoriti na ustrezen
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odnos do vode in vodnih virov, ki so bili nekoč skupni, vaški (vodnjaki, kali, studenci, izviri). Hkrati s takimi projekti
širšo javnost opozarjamo na ogroženo dediščino, v naših krajih so v navezi z letošnjo temo to predvsem mlini in
žage, ki jih je v preteklosti gnala voda, danes pa žalostno propadajo.
Tehnični dan je potekal v dveh delih. V dopoldanskem delu so se
učenci posvečali vodi na več načinov. Preko dokumentarnih filmov
so se seznanjali z bližnjimi vodnimi viri in pomembnostjo
dragocene tekočine, vode. Spregovorili so o ogroženih živalih ter o
življenju v sladkih in slanih vodah. Nismo ostali le pri teoriji,
marveč so učenci tudi v praktičnih poskusih preverjali značilnosti in
lastnosti vode ter izvajali zanimive teste, na podlagi katerih so
prihajali do koristnih izsledkov o njeni raznovrstni rabi in sestavi.
Ker voda v svojem toku nosi tudi poetičen navdih, so si učenci
ogledali lutkovno predstavo Jane Stržinar, Kapljica na obisku.
Uživali so ob lepi sceni in doma narejenih lutkah, predvsem pa v
besedilu, ki jih je opozarjalo na nenehno skrb za naravo, čiste
travnike in jezera, da bi le-ta čim dlje živela in dajala življenje. Nekateri učenci so v navezi s predstavo izdelali
čudovite lutke za popoldansko razstavo, spet drugi so ustvarjali likovne vodne kolaže, vodne duhce in živali ob vodi.
Nekaj skupin učencev se je izživelo v glasbi in na zanimive načine poustvarilo pesmi o dežnih kapljah. Skrb za
ohranjanje voda so otroci izražali tudi v literarnih izdelkih ob
pomoči pripovedk in
legend o nastankih
jezer,
ob
poglabljanju
v
pregovore in reke,
povezanih z vodo,
ter
prebiranju
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Framske himne, ki poje slavospev Zlatemu studencu, viru pitne
vode, znanemu še iz rimskih časov. V potek dogajanja smo
vpletli pet strateških iger, ki so jih izdelali učenci sami v okviru
dejavnosti za nadarjene učence. Popoldanski del je bil
namenjen vsem krajanom, katerih je, žal, prišlo le malo. A tisti,
ki so bili z nami, so druženje zapustili zadovoljni in z nekaj več
znanja. Po pozdravu plesalk, častilk boginje Furine, ki je imela
nadzor nad podzemnimi vodami in izviri, so se prisotni razdelili
v šest skupin, ki so pod vodstvom učiteljev obiskali šest postaj.
Ogledali so si delovanje čistilne naprave in vodno postajo od izvira do pipe, sodelovali v gasilskem poligonu, kjer so
se izkazali s hitrostjo in natančnostjo streljanja v tarčo z vodnim curkom, podirali 'vodne' keglje, izvajali analize
vode in ugotavljali pH vrednosti živil, si izdelali lastno barčico na delavnicah, na razstavi pa izvedeli veliko novega o
vodi, predvsem pa iz videoposnetka spoznali, ob kako pomembnem potoku živimo. Framski potok je zaščiten vodni
spomenik, ki v zgornjem delu struge v strmem slapu pada preko metamorfnih kamnin, v nižinah pa je nekoč bil
pomemben poganjalec mlinov in žag.
Takšni dnevi nas bogatijo, hkrati pa nam dajejo veliko misliti, saj se še premalo zavedamo, kako pomembno je
izročilo naših prednikov, katerega zanemarjamo in živimo le za novo, sodobno. A velikokrat je v starem,
pozabljenem, skrita skrivnost življenja, ki nas opominja, kako majhen in neznaten je človek brez povezanosti z
naravo. Le-ta vrača, kar ji dajemo, in glede na naravne katastrofe ji očitno dajemo premalo.
Preživeli smo resnično bogat in poseben dan, za kar gre zahvala vsem učencem šole ter sodelavkam in sodelavcem,
predvsem pa šolskemu skladu, ki je prispeval denarna sredstva za predstavitev vodnega kroga in delovanje čistilne
naprave.
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ŠPORTNI DAN, 6. 10. 2017
Petkov športni dan je za učence 5., 7. in 8. razreda minil v odlični družbi vrhunskega plesalca, Mihe Vodičarja, iz
plesne šole Salsero. Seznanili so se s sodobnimi plesnimi vsebinami, se sproščali in vadili v večjih skupinah.
TEHNIŠKI DAN, EVAKUACIJA, 13. 10. 2017

V mesecu požarne varnosti smo izvedli tehniški dan, v okviru
katerega smo se posvetili ne samo varnim rešitvam ob naravnih in
drugih nesrečah, marveč tudi varni rabi svetovnega spleta, ki
mladostnikom predstavlja vedno večjo grožnjo v smislu vdiranja v
zasebnost.
V veliko pomoč so nam bili gasilci, reševalci in delavci Rdečega
križa, na daljavo pa nam je podporo nudil kvaliteten portal safe.si.
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JESENSKA TRŽNICA IN KOSTANJEV PIKNIK
Jesenska tržnica s kostanjevim piknikom je bila zelo dobro obiskana. Družili smo se
učitelji, starši in otroci, pekli kostanje, nekateri so si poslikali obraz ali izdelali lično vazico.
Starši in drugi obiskovalci so se ustavili ob stojnici, ki se je šibila od dobrot pridnih rok
veščih gospodinj.
Prostovoljni prispevki bodo obogatili šolski sklad, in s tem polepšali učencem kakšno
dejavnost. Vsem, ki ste kakor koli pomagali, en velik HVALA.

OSNOVNA ŠOLA FRAM
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS
Oktober, 2017

PROGRAM »Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI«
Srednja šola Slovenska Bistrica je v
sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT
Slovenija v mesecu oktobru izvedla program
Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in
inovativnosti med mladimi – Mladim se
dogaja. Osnovni namen programa je bil
spodbujanje
medgeneracijskega
sodelovanja med mladimi ter zgodnejše in
pospešeno razvijanje njihove ustvarjalnosti,
podjetnosti,
samoiniciativnosti
in
samozavesti.
Program je bil namenjen dijakom v
programu ekonomski tehnik, v njem pa so z
namenom povezovanja in sodelovanja v
mreži šol sodelovali tudi učenci okoliških
osnovnih šol - tudi devetošolci OŠ Fram.
Program so povezovali in strokovno vodili priznani in uveljavljeni slovenski podjetniki in predstavniki Razvojno
informacijskega centra Slovenska Bistrica.
Skozi program so dijaki in učenci razvijali kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti ter povezovali teoretična in
praktična znanja, razvijali sposobnosti kompleksnega mišljenja in kritične presoje ter pridobivali izkušnje pri
sodelovanju z ožjim in širšim okoljem.
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DROBTINICA - Topel obrok za otroke
Ob svetovnem dnevu hrane, ki se vsako leto praznuje 16.
oktobra in katerega glavni namen je opozarjanje, da na
svetu živi veliko število ljudi, ki trpijo za pomanjkanjem
hrane, tudi KO RK Fram pripravi stojnico in ponudi kruh, ki
ga spečejo pridne roke gospodinj iz okoliških vasi. Kruh
ponudijo v zameno za prostovoljni prispevek, ki ga v celoti namenijo
učencem OŠ Fram za topel obrok.
Hvala vsem, ki ste se ustavili ob stojnici in izkazali humanitarnost. Hvala
vsem odbornikom in predsednici KO RK Fram, ki z veliko mero
sočutnosti pripravijo bogato stojnico.

URA GLASBE S POSKOČNIMI MUZIKANTI
Pouk glasbene umetnosti je v petek, 20. 10. 2017,
potekal nekoliko drugače.
Učenci tretjih razredov smo v goste povabili zelo
uveljavljeno ime na slovenski glasbeni sceni Poskočne muzikante.
Skupaj z njimi smo se pogovarjali o tem, kako
poteka šolanje glasbenika, katere glasbene poklice
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poznamo, predstavili so nam različne instrumente, na katere so nam tudi zaigrali. Skupaj smo zapeli tudi tisto
njihovo, vsem zelo dobro znano uspešnico, Adijo, madam.
Poskočni muzikanti so se ob koncu ure prelevili v vlogo učiteljev in učence naučili pesmico z naslovom Brum, brum,
brum.
Naše druženje je minilo zelo hitro, učenci so uživali in od ure glasbene umetnosti odnesli ogromno. Seveda pa na
koncu ni smel manjkati selfi s Poskočnimi, deljenje kartic in njihovi avtogrami.
MOJA PRVA VIJOLČNA MINUTA
Učenci 3.b razreda so dobili priložnost, da se kot prvi pridružijo novosti v okviru Nogometnega kluba Maribor. Gre
za oddajo Moja prva vijolčna minuta.
V petek, 6. 10. 2017, je na našo šolo prišla
snemalna ekipa NK Maribor in v
sproščenem vzdušju izvedli snemanje.
Učenci so odgovarjali na zastavljena
vprašanja o nogometu, nogometnih
izrazih, njihovih pogledih na NK Maribor,
razložili so, kaj pomeni »ofsajd«, in
pokazali, kaj je »vole«.
Vso dogajanje pa so ob koncu popestrili še
s petjem vsem dobro znane navijaške
himne, Gremo Maribor.
Celoten videoposnetek je objavljen na
uradni
spletni
strani
NK
MB
(www.nkmaribor.com) ali na youtubu (https://www.youtube.com/watch?v=zw-zYYSwCMw). Mi smo maksimalno uživali.
Uživajte ob ogledu tudi vi.
Maribor! Šampion!
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JUMICAR
V torek, 17. 10. 2017, smo za četrto- in petošolce izvedli preventivni program
Jumicar. Program poučuje otroke, kako se vesti v prometnem okolju, tako da so
postavljeni v vlogo voznika in doživljajo dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik
v pravem prometu.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo SPVZ občine Rače-Fram, ki nam je ta program
financirala.

DELIMO Z VAM I...
V torek smo imeli predstavitev Jumicarja. Povedali so nam, kako prečkati cesto in da je v prometu najbolj
pomembno ostati živ. Cesto pravilno prečkamo na za to označenem mestu, to pa naredimo tako, da mirno hodimo
in opazujemo. Po teoretičnem delu smo se odpravili na igrišče pri DTV Partizan, kjer smo se vozili z avtomobilčki.
Nekajkrat me je ustavil gospod, ker sem prepočasi zavirala in opozoril me je tudi, da moram upoštevati prometne
znake. Vozila sem zelen avto. Vožnja mi je bila super.
(Klara Ločičnik, 5. a)

DELIMO Z VAMI...
POTEP PO LJUBLJANI
V sredo, 25. 10. 2017, smo petošolci odšli v Ljubljano z vlakom. Vlak pohorc je samo za nas ustavil na postaji v
Račah. Na vlaku smo se posedli v kupeje in se odpeljali novim dogodivščinam naproti.
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Ko smo prispeli v Ljubljano, smo se peš odpravili proti Narodnemu muzeju, ki je najstarejši muzej v Sloveniji. Tam
smo si ogledali razstavo o Rimljanih, se oblekli tako, kot so bili le-ti včasih oblečeni in si na delavnici izdelali še
venec zmagovalcev.
V naslednjem delu potepa smo si pogledali predsedniško palačo in prisostvovali kratkemu kulturnemu programu.
Sprejel nas je predsednik RS, gospod Borut Pahor. Videli smo, kje ima pisarno in ostale prostore. Pogostili nas je
tudi s sladoledom.
Potem smo odšli po Ljubljani in si ogledali stari del Ljubljane. Sprehodili smo čez Kongresni trg in občudovali grad,
ki se vzpenja nad mestom, občudovali Tromostovje, videli smo tudi Čevljarski, Zmajevski in Mesarski most.
Polni novih vtisov smo se odpravili proti železniški postaji, kjer smo sedli na vlak in se odpeljali proti domu.
Preživela sem čudovit dan.
(Katjuša Petek, 5. a)

OSNOVNA ŠOLA FRAM
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS
Oktober, 2017

NU PUJTE, PUJTE VSI LJUDJE!
20. 10. je bila v beli dvorani gradu Rače proslava v čast 500-letnice reformacije. Na koncertu so se predstavile
posamezne sekcije KUD-a dr. Pavel Turner Fram in KUD-a Rače. V uvodu je zazvenela Zdravljica, družno so jo
zapeli vsi zbori (tudi skupina pevcev mladinskega pevskega zbora OŠ Fram). Mladi pevci pa so nastopili skupaj s KZ
Škrjanček v skladbi Nu pujte, na besedilo Primoža Trubarja, v priredbi Jakoba Ježa, ki je preprosto temo prelil v
veličastno 7-glasje zborov.
OBLIKOVALNI KROŽEK
Oktobrski oblikovalni krožek je bil namenjen
izdelovanju mačk in čarovnic iz tulcev, ki bodo
služili kot odlagala za pisala. Domiselno.

POZDRAV IZ SARAJEVA
DRUŽENJE S PESNICO LUCIJO STUPICA
19. oktobra se je v dvorani Ivane Kobilce odvijal literarni večer s pesnico Lucijo Stupico, ki je bila med drugim tudi
gostja 56. festivala Sarajevski dani poezije. Pesnica je za zbirko Čelo na soncu leta 2001 prejela nagrado za najboljši
prvenec Slovenskega knjižnega sejma in nagrado Zlata ptica. Izdala je še pesniški zbirki Vetrolov, leta 2004, in Otok,
mesto in drugi, leta 2008. Prevodi njenih pesmi so izšli na Švedskem, Hrvaškem, v Srbiji in Makedoniji. Med letoma
2004 in 2010 je sooblikovala pesniški festival Pranger. Leta 2010 je prejela nemško nagrado Huberta Burda za
vzhodnoevropske avtorje, leta 2014 pa še švedsko nagrado Klas de Vylder za priseljene avtorje.
(Vir: https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Lucija_Stupica)
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Lucija Stupica: Ozka pot
Ozka pot ob morski obali.
Nekdo hodi pred menoj,
nekdo je za mano. Sami.

V vodi labodi, race, galebi,
med nasedlimi hrbti
rožnatih kamnov.

Še naprej trgujem s koraki,
hoja je bližanje k sebi.
Po dežju gre kamenje v cvet,

sonce ga razpoči v bleščavi,
moram sesti glasno,
hoja človeka utrudi.
Vse zunanje je notranje.
Tisti za mano me prehiteva.

KVIZ MALE SIVE CELICE, BANJA LUKA, 21. 10. 2017
Društvo Slovencev RS "TRIGLAV" Banja Luka je za učence dopolnilnega pouka slovenščine in kulture iz Sarajeva,
Kaknja in Zenice organiziralo že 5. kviz Male sive celice na temo Slovenija (naravne enote Slovenije, turistični kraji,
živalstvo, prazniki, običaji, šport, hrana itd.). Voditelja kviza sta tudi letos bila Darko Hederih in Pavle Ravnohrib.
Kviz se je odvijal v Jevrejskem centru Banja Luka. Na njem je s tričlanskimi ekipami sodelovalo deset društev iz BiH
in Srbije (SKS France Prešeren Niš, DS Kredarica Novi Sad, Slovensko združenje meščanov Kakanj, Slovensko
društvo Encijan Zenica, SKD Cankar Sarajevo, Združenje meščanov slovenskega porekla Tuzla, Društvo Slovencev
Prežihov Voranc Doboj, Društvo Slovencev
LIPA Prijedor, Društvo Slovencev RS Triglav
Banja Luka, Društvo Slovencev RS Triglav
Slatina).
Sarajevo, Kakanj in Zenico, kjer poučuje naša
učiteljica Mateja Kregar, so zastopali Zetta
Henigman, Sara Andjela Andrejević, Tian
Henigman, Amna Hrusto, Emina Abaz, Edna
Bajtarević, Aldrijana Tutnjić, Emina Isaković in
Merima Isaković.
Vsi so se odlično odrezali in pokazali veliko
znanja, dobre volje, predvsem pa odlično
znanje slovenščine.

OSNOVNA ŠOLA FRAM
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS
Oktober, 2017

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. Pevske in instrumentalne točke je skupaj z učenci Evo Lah,
Martinom Buruličem, Nušo Ačko, Neli Lunežnik, Julijo Šteharnik, Enejem
Podgornikom, Aljažem Čobcem, Laro Hercog in Simonom Mernikom
pripravila učiteljica Dora Ožvald, nad recitacijami in učenci Elizo Krasniqi,
Davidom Jančcem, Nežo Ornik in Martinom Mernikom pa je bdela Smiljanka
Šimundža.
FUTURA: NA ODPRTEM
Priznani mariborski režiser Rudi Uran je julija 2016 posnel družbeno-politično dramo, ki se dogaja v
slovenski norišnici, v kateri je eksperiment z demokracijo, svobodo in prihodnostjo spodletel. Nekoliko
drugačen film se je uvrstil na filmske festivale v Portorožu, Beogradu in Göteborgu (Švedska) ter
doživel pozitivne kritike s strani gledalcev. Svoj del sta k sedmi umetnosti prispevali tudi naši učiteljici,
Monika Retuznik in Simona Napast. Film prihaja tudi v kinodvorano Rače v sklopu gledališkega
abonmaja.

Vabljeni!
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MAMA IN ATA, HVALA
Rojen sem bil na svet,
da ugotovim kak lajf je žvet.
Brez vaju sem nula,
ki v WC školjko lula.

Pri vseh domačih nalogah
mi mama je pomagala,
ampak z atijevo pomočjo
lahko samo sva zmagala.

Pa v šoli mi je šlo,
sam tak na faksu mi ne bo.
Pa še fajn mi včasih bo,
ampak znanje nau mi šlo.

Prosim ni še konc,
ker brez vaju sem en lonc,
ki nima podna,
pa postal bom butast norc.
Pa še družina smo postal,
pa sta rekla mi,
da se nau nikol končal…

(Maxim Brumec Korošec, 6.b)

(Vir: http://www.packa.si/izdelki/50-ata-50-mama-100-cudovit/)

Drugošolci so ob pesmici Moj prijatelj Piki Jakob ustvarjali še po svoje:
Od sestre medvedek že spi.
Sestra že spi.
Vsi medvedki zapirajo oči.
A Piki Jakob nikoli ne spi.
V trgovini raje sedi kot spi.

Moj medo Dežek je pravi korenjak,
vedno me pazi ta moj junak.
Najraje se z Dežkom vrtim,
na drevesa plezava, kjer se smejim.
Ko sem pri babici, me Dežek jezi
in zvečer ves zaspan ob meni zaspi.

Softi ni navaden medvedek,
je polarni medved.
S Softijem se igram in spim
in skupaj v sanje odletim.
Zjutraj pa z njim v šolo
odhitim.

(Jaša Plajh Štrman, 2.a)

(Lara Štavbar, 2.a)

(Laura Kavran, 2.a)
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Sem medvedek policist
in za varnost poskrbim.
Ob cesti stojim
in divjake lovim.
Da bo na cesti mir,
jih naučim manir.
Na prehodu za otroke poskrbim
in v križišču red naredim.
Moja služba ni od muh,
to ve že vsak lenuh.
(Ališa Repnik, 2.a)

Leti, leti naš mali medo
v daljavo in na vso moč,
ampak vsako sredo
medo pride na pomoč.
Tud gasilec je, če treba,
poštar tudi je že bil.
A najraje k meni pride,
da se ne bi izgubil.

(Oskar Vedlin, 2.a)

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram
Urednice: Simona Napast, Jelka Bojc, Valentina Gselman
Zbral in uredil: uredniški odbor
Prispevke so pripravili: JELKA BOJC, MATEJA KREGAR, DORA OŽVALD, VALENTINA GSELMAN, MAŠA STRES, BRIGITA
VABIČ, TADEJ STERNAD, NINA KRAMER, JOŽICA RAVŠ, BLAŽ PREGLAU, DANIEL VESELIČ
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače.

