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November nam je nagnal prvi mraz v kosti in prinesel veliko
vročih ocen.

ANGLEŠČINA
15.11. so se na šolskem tekmovanju iz znanja v angleškem jeziku potili devetošolci. Od 11-ih tekmovalcev jih je sedem
zbralo dovolj točk za osvojitev bronastega priznanja (Lara Hercog, Tjaša Lešnik, Aleš Podbojec Prelog, Jasna Preglej Krnc,
Katarina Klauž, Lana Hercog in Nik Bržan), na regijsko raven, ki bo 18. 1. 2018, pa se jih je uvrstilo prvih pet.

SLADKORNA BOLEZEN
18. 11. 2017 je na OŠ Gornja Radgona potekalo državno tekmovanje v znanju iz sladkorne bolezni. Iz naše šole sta se
tekmovanja udeležila dva učenca in na oba smo lahko zelo ponosni. Nik Bržan, učenec 9.b, je osvojil srebrno priznanje,
Katarina Klauž iz 9.a pa zlato. Čestitke obema tekmovalcema.

Stran

11. 11. 2017 je na OŠ Lovrenc na Pohorju potekalo regijsko tekmovanje Mladina in gore. Našo šolo so zastopali Gojzarčki:
Nuša Ačko, Neli Lunežnik, Martin Burulič in Tomaž Klauž. Mladi planinci so se med 17-imi ekipami uvrstili na odlično 2.
mesto, kar jih je neposredno uvrstilo na državno tekmovanje, ki bo januarja v Trzinu. Iskrene čestitke in varen korak v
gorah še naprej.
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29. REGIJSKO TEKMOVANJE »MLADINA IN GORE«
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DELIMO Z VAMI…
PLANINSKO TEKMOVANJE
V soboto, 11. 11. 2017, se je odvijalo 29. regijsko tekmovanje mladina in
gore. Udeležili smo se ga tudi Gojzarčki. Skupino smo sestavljali Martin
Burulič, Tomaž Klauž, Neli Lunežnik, Nuša Ačko in naš mentor, Tadej
Sternad. Osvojili smo 2. mesto in se tako uvrstili na državno tekmovanje,
ki bo 20. 1. 2018, in sicer v Trzinu. Za ta rezultat smo se morali krepko
pripravljati in potruditi, saj so bile ostale skupine zelo dobre. Odšli smo
tudi na dvodnevne priprave, 13. in 14. oktobra, kjer smo spoznali veliko
novih prijateljev iz osnovnih šol Rače, Hoče, Starše in Toneta Čufarja iz
Maribora. Vsi so se odrezali dobro, a na državno smo se uvrstili le mi in
OŠ Hoče. Se že veselimo državnega tekmovanja.
(Gojzarčki)

–

TRADICIONALNI

SLOVENSKI

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk organizira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS v
sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in organizacijami. Izvajamo ga vsak tretji petek v
novembru, ko obeležujemo dan slovenske hrane. Nastal je na pobudo Čebelarske zveze
Slovenije, saj so čebelarji želeli, da bi bil med slovenskih čebelarjev vsaj en dan na leto zajtrk
slovenskim šolarjem.
(Vir: http://www.antonukmar.si/J3/index.php/novice1/724-tradicionalni-slovenski-zajtrk-3.html)
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DAN

Stran

NARAVOSLOVNI
ZAJTRK, 17 11.
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Učenci so ta dan uživali le slovensko hrano,
pridelano v naši okolici, in sicer domači kruh, ki se
peče v Rančah nad Framom iz slovenske moke –
Boštjan Lešnik, domače mleko iz Orehove vasi –
Peter Hecl, med iz Razvanja – čebelarstvo Cesar,
biomaslo od mlekarne Krepko, ki ga izdelujejo iz
slovenskega mleka, ter jabolka iz Frama - kmetija
Greif. K lažji prebavi pa so pripomogle gibalne
urice v telovadnici. Poleg naštetega smo posebno
pozornost namenili tudi skrbi za čisto okolje in izdelovali plakate za projekt Shema
šolskega sadja.
TEHNIŠKI DAN – PRIPRAVA NA PREDBOŽIČNI BAZAR, 21. 11. 2016

Stran
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Tehniški dan je tudi letos minil v rezanju, lepljenju, zabijanju, privijanju, valjanju, pečenju, sestavljanju in še kak glagol za
aktivnost učencev bi se našel. A najbolj pomembno je, da smo se vsi skupaj zabavali in ustvarili domiselne, estetske
izdelke.
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OBLIKOVALNI KROŽEK
Barvni papir, prstki, gumbi, pikice in črtice in že nastanejo - izvirne voščilnice.
KARATE
Naši karateisti dosegajo izjemne uspehe tudi v mednarodnem merilu. Tako je v
Romuniji potekalo svetovno prvenstvo, ki je postreglo z odličnimi rezultati
naših otrok. Gašper in Tine Miuc, Brina Nika Vauhnik, Katja Kokol in Mihaela
Jerinić so se odlično odrezali in se tudi ekipno uvrstili v sam vrh. Še posebej pa izstopa uspeh devetošolke Mihaele, ki je v
svoji kategoriji dosegla 2. mesto in si pridobila naslov viceprvakinje. Vsem želimo še veliko uspešnih golorokih borb v katah
in kumitah.

Stran

V petek, 10. 11. 2017, so se učenci
8. in 9. razreda OŠ Fram udeležili
Kariernega sejma – sejma poklicev
in izobraževanja, ki je potekal v
Dvorani Tabor v Mariboru.
Sejem poklicev in izobraževanja je
bil v prvi vrsti namenjen
informiranju mladih iz osnovnih šol
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v Podravju, ki se odločajo za nadaljnjo poklicno kariero oziroma za nadaljevanje izobraževanja na srednjih šolah v
Mariboru. Mladi obiskovalci, učitelji, šolski svetovalni delavci in tudi starši so bili seznanjeni s posameznimi izobraževalnimi
programi na srednjih šolah v Mariboru. Sejem je obiskalo več kot 2000 osnovnošolcev, ki se odločajo za posamezne srednje
šole.
S tem so mladi spoznali posamezne poklice, se morda znebili predsodkov do posameznih poklicev v gospodarstvu in se
hkrati seznanili s potencialnimi delodajalci in možnostmi prvih zaposlitev ali opravljanj praks.
Iskreno se zahvaljujemo šolskemu skladu, ki je v celoti financiral stroške prevoza na Karierni sejem.
IZZIVI 2.a.

Stran
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Ker Janez zna, kar se Janezek nauči, in iz malega raste veliko, se naši
najmlajši že ob vstopu v šolo srečujejo s težjimi in zapletenejšimi nalogami.
Drugošolci se tako iz tedna v teden ukvarjajo z najrazličnejšimi izzivi, katere
na sebi lasten in samosvoj način rešujejo in predstavljajo. Med drugim so nas
popeljali v poznojesenski sprehod v naravo in na nam bližnje Pohorje. Oskar
Vedlin je z maketo pohorske vzpenjače ter možnostmi ogledov in aktivnosti
na 'mariborskih pljučih' pokazal perspektivo slovenskega turizma.
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IZZIVI ZA FRAMSKE BRIHTE
Skupina učiteljev, ki skrbi za to, da našim učencem ni nikoli dolgčas (Jelka Bojc,
Polona Čuk Kozoderc in Primož Krašna), so se tudi letos domislili nečesa novega
zanje.
Na ograji nasproti
akvarija
se
nahajajo žepki, v
katere
učitelji
odlagajo lističe z
nalogami
različnih
zahtevnostnih
stopenj tako za
razredno
kot
predmetno
stopnjo.

Stran

In ker je november, med drugim, Martinov čas, je izziv za bralce povezan z nastankom vina: Ko kvasovke v stisnjenem
grozdnem soku rastejo, porabljajo hranila, torej sladkor. Pri tem hitro porabijo kisik in zato namesto celičnega dihanja
poteka alkoholno vrenje, pri katerem nastaja veliko CO2.
Zakaj pa nismo opiti, ko jemo kruh, v katerem prav tako delujejo kvasovke? (Odgovor najdete na zadnji strani)
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Poštni nabiralnik z odgovori učencev je vselej poln, kar kaže na veliko zanimanje in vedoželjnost učencev.
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BOŽIČNI BAZAR
O še enem uspešno opravljenem bazarju najlepše spregovorijo fotografije. Vzdušje je bilo ponovno neponovljivo. Hvala
velikodušnim obiskovalcem, ki so otrokom s prispevki polepšali ne samo praznike, marveč celo šolsko leto.

Stran

V okviru projekta Popestrimo šolo smo v sklopu različnih delavnic ustvarjali izdelke
na temo jesen, gozd in živali.
V jutranjem varstvu smo se predvsem z mlajšimi učenci igrali razne socialne igre
(izberi fotografijo, obrazi na balonih, ime je moj znak in podobno). Z mlajšimi
učenci smo si tudi sami kreirali igre in ena izmed teh je bila igra Zbudi kačo, pri
kateri so si učenci najprej kačo izdelali (narisali, pobarvali, izrezali), potem pa jo
zbujali s pomočjo petja pesmi. Prav tako smo v jutranjih uricah nekajkrat namenili
čas branju zgodb s poučnimi tematikami (prijateljstvo, drugačnost). Ena izmed
zgodb, ki smo jih prebrali, je bila Veveriček posebne sorte, avtorice Svetlane
Makarovič. V času popoldanskega varstva smo z učenci na zunanjem dvorišču pred
šolo ustvarjali z naravnim materialom, ki smo ga nabrali na dvorišču in okolici. Iz
listov in vejic smo izdelali različne živali. Otrokom je bil najbolj všeč na ta način
izdelan lev, saj je listje v teh jesenskih barvah zelo dobro upodobilo pravo levjo
grivo. Ob ustvarjanju smo se pogovarjali o živalih, ki živijo v živalskih vrtovih (katere
poznamo, katere so jim bolj všeč in katere manj). Nekaj
izdelkov smo na plakatu tudi razstavili na hodniku.
V okviru projekta smo se z učenci priključili tudi
Slovenskemu tradicionalnemu zajtrku in naredili
domače maslo ter ga poimenovali po naši šoli. Maslo so lahko vsi učenci in delavci na šoli na dan
slovenskega tradicionalnega zajtrka tudi pokusili.
Aktivni smo bili tudi na božično-novoletnem bazarju. Zanj smo izdelali voščilnice in okrasili
svečke, ki nam jih je prijazno poklonilo podjetje Ilkos (svečarstvo in trgovina d.o.o.), za kar se jim
iskreno zahvaljujemo.
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V tem mesecu se nam je res veliko dogajalo in še se nam bo. Tudi v prihodnje bomo delali zanimive reči, osredotočili se
bomo na praznični december in izdelovali novoletne okraske iz gline, lesa in drugih materialov. Morda pa nas bo v
prihajajočem prazničnem decembru pot odnesla na kakšen planinski pohod, drsanje in če nam bo vreme naklonjeno, bomo
organizirali še dan iger na snegu.
Kaj vse smo še počeli, si oglejte na spletni strani OŠ Fram (http://www.osfram.si/popestrimo-solo-2017-2018/).

Naše učenke in učenci radi pesnijo, pišejo in hodijo še po drugi ustvarjalnih, umetniških poteh. Sedmošolka Zala
Grafenauer tokratni številki namenja nekaj svojih izpovedi.
Vem, da včasih grozno je,
a v upanju vedno najdeš se.
Ko tema pride na plan,
luč v tebi zasije
kot svetel dan.
Hvala, da pomagaš mi,
za vedno dolžnik sem ti.
(Vir: https://www.huffingtonpost.com/entry/power-of-holding-hands_us_57435a8be4b00e09e89fc162)

Spodnesel tla pod nogami si mi,
to drži.
Zdaj, ko spoznala sem, da popoln si,
časa več ni.
Rada bi ti rekla, da ljubim te,
pa ne zmeniš zame se.
Vidim te vsakič, ko na ulici
s svoji punco si in srce para se mi.
Priložnosti več ni,
zato spet jokam v temi.

(odgovor na izziv: Ker v testu navzoči alkohol med peko izhlapi.)

Stran

Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, VALENTINA GSELMAN, TADEJ STERNAD, NINA PIHLER, DANIEL VESELIČ, NINA
KRAMER, NATAŠA MAVER ŠOBA
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Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Jelka Bojc
Zbral in uredil: uredniški odbor

