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Še ne dolgo tega smo prestopili šolski prag, danes pa že čakamo na vstop v novo leto. Čas 
nas neusmiljeno priganja in preganja, z nesledljivo hitrostjo se menjavajo dnevi, tedni, 
meseci. Prav iz tega razloga se moramo na junijski zaključek pripravljati že sedaj. Prva 

polovica šolskega leta je pred nami, zato si po nabranih močeh med praznikih vzemimo 
zagon za čim boljše nadaljevanje začetega.  

 
 
 
 

 
Naj bo leto smešno, 
zdravo in uspešno, 
veliko lepih pesmi,  

ki preženejo bolezni, 
naj trmo odpelje zima, 

naj dobra volja vam pokima, 
naj smeh vas spremlja celo leto, 

slabih dni na prste šteto! 
 

POVALJAJTE SE V SNEGU, 
SKRIJTE SONČNI KRISTAL V 

DLANI, 
ZAPIŠITE NAGAJIVO 

ZIMSKO MISEL 
IN NARIŠITE SMEH NA 

OBRAZ VAM DRAGIH LJUDI 
– 

VSE TO POČNITE TE 
PRAZNIČNE DNI. 

Naj v novem letu 
vse ovire postanejo 

premostljive; 
vse, kar je bilo 

predaleč, 
dosegljivo;  

vse, kar je bilo 
nemogoče, možno; 

vse, česar nismo 
imeli, pa naj ostane 

v duhu upanja, 
vztrajnosti in 

poguma. 
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CANKARJEVO TEKMOVANJE 4.–9. razred, 12. 12. 2017 
 
Tekmovanje iz znanja materinščine je namenjeno preverjanju bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih z 
izbranimi književnimi teksti ter priporočeno dodatno literaturo. Letošnje tekmovanje se je odvijalo pod naslovom 
Čud(ež)ne besede.  
Učenci 4. in 5. razreda so prebrali knjigo Petra Svetine  Kako zorijo ježevci, se  o njej pogovarjali in pisali na to temo. Učenci 
6. in 7. razredov so podoživljali knjigi Matilda in Velecirkus Argo. Osmo- in devetošolci pa so z Alico potovali v čudežno 
deželo. Seveda so se poučili tudi o avtorjih teh knjig in napisali razlagalni spis.  
V 4. razredu je sodelovalo 9 učencev. Bronasta priznanja prejmejo: Neja Petrovič, Zala Klavž, Žana Papež in Iza Vračko 
Wutt. 
V 5. razredu je sodelovalo 10 tekmovalcev. Bronasta priznanja prejmejo: Neža Gačnik, Tara Medved in Katjuša Petek. 
V 6. razredu je tekmovalo 5 učencev. Bronasto priznanje prejme Minka Babič.  
Tudi v 7. razredu je sodelovalo 5 tekmovalcev. Bronasto priznanje prejme Zala Grafenauer. 
Med petimi tekmovalci iz 8. razreda prejme bronasto priznanje Alja Bergauer. 
V 9. razredu je sodelovalo kar 9 učencev. Bronasto priznanje prejmejo: Katarina Klauž, Tjaša Lešnik, Jasna Preglej Krnc in 
Nina Veras.  
Na območno tekmovanje, ki bo 24. 1. 2018 v Mariboru, sta se uvrstili osmošolka Alja Bergauer in devetošolka Katarina 
Klauž.  
Predsednica šolske tekmovalne komisije, učiteljica Jožica Ravš, se zahvaljuje vsem mentorjem za pripravo učencev na 
tekmovanje, vsem tekmovalcem za sodelovanje. Dobitnikom bronastih Cankarjevih priznanj pa izreka iskrene čestitke. 
Hkrati vabi k sodelovanju na Cankarjevo tekmovanje čim več učencev, saj v letu 2018 praznujemo 100-letnico smrti tega 
velikega Slovenca. 

 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

December, 2017 

3 

BOBER 
 
Letos je šolsko tekmovanje Bober potekalo od 13. do 17. novembra. Na državnem nivoju je tekmovalo okoli 29 000 
tekmovalcev. Za našo šolo so tekmovali učenci od 2. do 9. razreda. Učenci od drugega do petega razreda so naloge reševali 
na papirju, medtem ko so jih ostali delali preko računalnika. V skupini od drugega do petega razreda je tekmovalo 147 
učencev, ki so skupaj prejeli 51 bronastih priznanj. Skupina od šestega do devetega razreda je štela 61 učencev in dobila 26 
bronastih priznanj. Na državno tekmovanje, ki bo 13. 1. 2018 v Ljubljani, se je uvrstil učenec Miha Gorše Pihler. 
 
ŠAHOVSKO TEKMOVANJE 
 
11. 12. 2017 se je v kulturnem domu Kamnica odvijalo regijsko posamično šahovsko tekmovanje za deklice in dečke v 
različnih kategorijah. Tekmovanja so se udeležili: Jaša Plajh Štrman, Zala Klauž, Tonja Unuk, Maj Toplišek, Vito Gojkovič, 
Urban Štern in Gal Badrov. Prav vsi so se uvrstili na vrh lestvic, še posebej pa je potrebno omeniti Tonjo in Maja, katerima 
se je medalja s četrtim mestom le za las izmuznila, ter Urbana Šterna, ki je dosegel odlično 2. mesto v regiji in se tako 
neposredno uvrstil na državno tekmovanje. 
Iskrene čestitke vsem in še veliko dobrih šahovskih potez. 
 
 
 
 

KULTURNI DAN 
 
KOŠARKAR NAJ BO 
 
18. 12. smo si učenci 6.-9. razreda ogledali novo mladinsko 
filmsko uspešnico, za katero je besedilo prispeval priljubljeni 
mladinski pisatelj, Primož Suhodolčan. Že ob omembi 
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njegovega imena smo vedeli, da bo film poln hudomušnih domislic in smešnih zapletov. In tako je tudi bilo. Določene scene 
so nas dodobra nasmejale, pozitivno sporočilo pa nam kljub mrzlemu vremenu ogrelo srca.  

HRESTAČ 
Pravljični balet v dveh dejanjih je nastal po zgodbi E. T. A. Hoffmanna, Hrestač in mišji kralj, 
je pa sicer zadnji balet Petra Iljiča Čajkovskega (1840-1893) in od šestdesetih let 20. stoletja 
velja za enega najbolj priljubljenih baletov sploh. Razloge za njegovo priljubljenost kaže 
iskati v dejstvu, da sta tematika in slikovita glasba uglašeni s pravljičnim razpoloženjem 
božičnega časa in zime. 
Zgodba govori o pripetljajih na božični večer, ko otroci nestrpno pričakujejo obdarovanja. 
Božična darilca pletejo v otroški domišljiji svojo lastno zgodbo: jekleni vojak Hrestač oživi 
deklico Claro, ki jo reši pred napadalno vojsko mišk, in se nato prelevi v princa ter jo popelje 
na razkošni božični ples. Usoda deklice – ali je princ plod njenih sanj ali pa je pravljični 
razplet morda resničen – je zaupana snovalcu predstave in navsezadnje tudi domišljiji 
gledalca. 
       (Vir: http://www.sng-mb.si/opera-balet/hrestac) 

BIKEC FERDINAND 
 

Režiser mega animiranih uspešnic Rio in Ledena doba, Carlos 
Saldanha, je na velika platna prenesel Bikca Ferdinanda, film o 
velikem biku s še večjim srcem, ki bi raje vohal cvetlice, kot se boril z 
matadorji. Ko so ga ljudje napačno ocenili kot nevarno razuzdano 
zver, Ferdinanda zvežejo in odpeljejo od doma. Odločen, da se bo 
vrnil k družini, zbere druščino skrajnih značajev in se odpravi 
neverjetni pustolovščini naproti. 
 
Zgodba o Ferdinandu dokazuje, da ne smemo imeti predsodkov ter 
ne smemo soditi niti ene osebe ali živali samo po videzu. 
(Vir: https://www.kolosej.si/filmi/film/bikec-ferdinand/) 
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BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT, 14. 12. 2017 
 
Božično-novoletni koncert je še enkrat povezal osnovno šolo in kulturno-umetniško društvo dr. Pavel Turner. Učenci so 
peli, plesali, igrali, se izkazali kot voditelji, predvsem pa kot strpni poslušalci in tvorni snovalci kulturne prireditve.  
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BODI ZVEZDA – NE MEČI PETARD  

 

Z decembrom je javnost ponovno potrebno opozoriti na nevarnosti rabe pirotehničnih 
sredstev. Število poškodb zaradi le-teh pa se na srečo vsako leto zmanjšuje.  

Letošnjo preventivno akcijo Bodi zvezda, ne meči petard, ki je namenjena predvsem 
osnovnošolcem in srednješolcem, pa je podprl tudi smučarski skakalec Peter Prevc, ki je 
kot vrhunski športnik zaposlen v Policiji. 

V društvih za zaščito živali skušajo polepšati praznični čas tudi živalim. Izpostavili so, da 
nekaj sekund naše zabave s pirotehniko ni vrednih trpljenja, ki ga s tem povzročamo 
živalim. 

Na ministrstvu za okolje in prostor pa so opozorili, da ognjemeti in druga pirotehnična 
sredstva vplivajo na koncentracije prašnih delcev PM10. Te so v prazničnem času, 
predvsem v silvestrski noči, močno povišane. 

(Vir: http://www.ekoper.si/aktualno/od-danes-naprej-dovoljena-uporaba-dolocene-pirotehnike/) 

V Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je določeno, da pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati 
fizičnim osebam, mlajšim od 14 let, izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, mlajšim od 16 let, 
izdelkov kategorije P 1, T 1, baterij ter kombinacij kategorije 3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan kategorije 
3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi pa ne fizičnim osebam, mlajšim od 18 let. Prodaja pirotehničnih izdelkov 
kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 19. do 31. decembra. 
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Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod 
nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le 
v času od 26. decembra do 1. januarja. Pri tem je potrebni upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih 
stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in 
na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih izdelkov 
zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter preprodaja.     

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je 
pok, je od leta 2008 prepovedana.         

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih razvršča pirotehnične izdelke v:  

1. Ognjemetne  izdelke, to je pirotehnične izdelke za zabavo, v naslednje kategorije: 

kategorija 1 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo 
zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z 
ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih 
prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, 
vžigalice s pokom itd.; 

kategorija 2 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko 
raven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so  
rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete 
itd.; 

kategorija 3 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih 
odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi. Tipični izdelki so rimske svečke, ognjemetna kolesa, 
bengalične bakle, baterije in kombinacije itd.; 
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kategorija 4 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim 
osebam (za poklicno uporabo) in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi.  

2. Pirotehnične izdelke za odrska prizorišča, ki so razvrščeni v dve kategoriji: kategorija T1-pirotehnični izdelki za uporabo 
na odru, ki  predstavljajo majhno nevarnost; kategorija T1-pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki so namenjeni za 
uporabo samo osebam s strokovnim znanjem. 

3. Drugi pirotehnični izdelki so razvrščeni v naslednji kategoriji:  kategorija P1 - pirotehnični izdelki, ki  predstavljajo majhno 
nevarnost; kategorija P1 - pirotehnični izdelki, s katerimi lahko ravnajo ali jih uporabljajo samo osebe s strokovnim 
znanjem. (Vir:https://www.policija.si/index.php/delovna-podroja/448-bodi-zvezda-ne-mei-petard)

 
 

V mesecu decembru smo v okviru projekta Popestrimo šolo, v sklopu različnih delavnic, 
praznično ustvarjali. 
Na prvi decembrski dan nas je pričakal nadvse vesel dogodek, 
in sicer Kulturni bazar na temo Veseli december. Za bazar smo 
že v mesecu novembru pridno izdelovali izdelke, ki so na naši 
stojnici Popestrimo šolo šli kot za med. Zato še enkrat hvala 
vsem, ki ste namenili dobrodelni prispevek v zameno za naš 
izdelek. Iskrena hvala tudi podjetju Ilkos (Ilkos svečarstvo in 
trgovina d.o.o.), ki nam je prijazno podarilo svečke, iz katerih 
smo lahko ustvarjali. V mesecu decembru smo se prav tako v 
okviru projekta Popestrimo šolo spomnili na vsaj dva dobra 
moža, ki nas v tem mesecu obiščeta: Svetega Miklavža (iz 
papirja smo izdelovali njegove majhne podobice) in Božička, 
kateremu smo napisali pismo in le-to tudi okrasili.  
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Sodelovali smo tudi z občino Rače–Fram. Zanjo smo izdelali skupino Božičkov iz recikliranega in naravnega materiala. 
Uporabili smo kozarce za vlaganje, prtičke ter nekaj blaga in volne. Za naš trud smo bili tudi skromno nagrajeni. Sedaj pa 
naši Božički krasijo šolsko avlo pod božičnim drevescem. Vse to se nam je dogajalo in še mnogo več, kajti med drugim smo 
tudi veliko pekli, izdelovali iz gline, okrasili božično drevo s svojimi unikatnimi izdelki, izdelali milo in še in še. 
 
Tudi v času počitnic smo bili aktivni. 27. 12. 2017 smo imeli načrtovane športno–ustvarjalne delavnice, ki so bile na koncu 
zaradi slabega vremena samo ustvarjalne. 28. 12. 2017 pa smo se z 22 učenci odpravili na drsanje v Kidričevo, v »Park pod 
tisočerimi zvezdami«. Čeprav nam vreme ponovno ni bilo najbolj naklonjeno, smo se imeli lepo in se z otroki poveselili na 
drsalkah.  
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OBLIKOVALNI KROŽEK 
 
Učenci so urice oblikovanja preživeli v 
božičnem duhu in med drugim izdelali 
jelenčke.  
 
 
 
 
 
 
 
Otroci pa se tudi sicer radi poigravajo z 
motivi in barvami. Prvošolec Luciano 
Reichard je tako narisal zimsko drevo 
skozi otroške oči.  
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ODBOJKA IN NOGOMET 
 
Konec decembra je bil za nekatere naše otroke precej športno obarvan. Starejši učenci so se v torek udeležili 
predtekmovanja in območnega finala v malem nogometu in med 16 

šolami osvojili 
nehvaležno, 
vendar zelo 
dobro, 4. 
mesto. 
 
 Šolo so 
zastopali:  
 
FILIP 
OGOREVC, 
ALEN 

ŠLAMBERGER, ALJAŽ HOJNIK MATIC DOMADENIK, DAVID JANČEC, 
KRISTIJAN PEPELNIK, ALEŠ PODBOJEC PRELOG.   
 
 
Starejša dekleta so se v ponedeljek udeležila območnega finala v odbojki v Hočah in z dvema zmagama osvojila odlično 
drugo mesto ter se uvrstila v področni fin ale. Šolo so zastopale:  
TINA FIŠER, TJAŠA LEŠNIK, MIHAELA JERINIČ, TAJA GRADIŠNIK KLANJŠČEK, NUŠA IN MAŠA BELAS, LARA LAH, 
TJAŠA UNUK IN MELANI KARO 
Učenkam in učencem iskreno čestitamo za doseženo in jim želimo veliko športnih uspehov v prihodnje. 
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SINTETIZATOR 
 
Sintetizátor (tudi popačeno iz angleščine sintisajzer, sintesajzer) je 
glasbeni instrument, pri katerem se zvoki proizvajajo elektronsko, s 
pomočjo elektronskih vezij. Izdelan je iz plastičnega ohišja, ima 36 belih in 
25 črnih tipk. Prvi komercialni sintetizator, imenovan Moog, je izdelal 
Robert A. Moog leta 1964. Je eden izmed inštrumentov, ki se ne uporablja 
v orkestrih.     (Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Sintetizator) 
 
In en dan med božično-novoletnimi počitnicami je bil namenjen 
začetnemu in nadaljevalnemu tečaju igranja tega instrumenta. V učilnici 
so tako lebdele note Jingle Bellsa pa Bele snežinke in Silvestrskega 
poljuba.  
 
POZDRAV IZ SARAJEVA  
 
MIKLAVŽEVANJE NA GIMNAZIJI OBALA V SARAJEVU V SODELOVANJU S SKD CANKAR 

 
V torek, 5. decembra 2017, 
nas je v slavnostni dvorani 
Gimnazije Obala Sarajevo 
obiskal Miklavž s 
spremljevalci, parkljem in 
dvema angeloma. 
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Pred prihodom Miklavža smo z učenci dopolnilnega pouka 
slovenščine in kulture v Sarajevu, majhnimi, srednjimi in velikimi, 
pripravili kulturni program, kjer smo peli, igrali, recitirali in 
pripovedovali. 
Po prireditvi je Miklavž razdelil darila in vse skupaj povabil še na 
klepet in druženje ob Miklavževih dobrotah, za katere je 
poskrbelo SKD Cankar.  
Miklavž je presenetil tudi učence dopolnilnega pouka slovenščine 
in kulture v Zenici.  
S 5. na 6. december se je prikradel v prostor, kjer imajo pouk, in 
za njih pustil pakete z darili. Ker pouk obiskujejo sami pridni 
učenci, leskove šibe ni dobil nihče.  
 
Na prihod Miklavža so se prav vsi učenci dopolnilnega pouka 
slovenščine in kulture pripravljali kar nekaj časa. Pripravili so mu 
kulturni program, kjer so peli, igrali, recitirali in pripovedovali. Po prireditvah je Miklavž razdelil darila in vse skupaj povabil 
še na klepet in druženje ob tradicionalnih Miklavževih dobrotah - suhem sadju, jabolkih, rožičih, orehih in piškotih. 
 
Obdarovanje je sicer le del praznovanja, ki ga predstavlja predvsem obhod Miklavževe povorke. Skupaj s svojimi 
spremljevalci – angeli in hudiči (po domače parklji) – hodi po vasi od hiše do hiše in obiskuje otroke. Njegovi najbolj glasni 
spremljevalci – parklji, ki so utelešenje zla, so grozljivega videza in v otrocih vzbujajo strah. Prav to je tudi njihova naloga – 
prestrašiti in kaznovati poredne otroke, da bi bili v prihodnjem letu čim bolj pridni. A ker pouk obiskujejo sami pridni 
učenci, se parklja sploh niso bali. 
 
          (Vir: http://www.slovenci.si/miklavzevanje-v-bih-2017-sarajevo-kakanj-zenica/) 
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Ko preštejemo dneve, 

ko povežemo misli 

in vprašamo srce, 

vidimo jutrišnji dan 

v nove ideje stkan… 

 

V letu 2018 

vam želimo čim več lepih misli  

in ustvarjalnih idej.  

             

 

Kolektiv OŠ Fram 
 

 

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Jelka Bojc       Delo mladih ustvarjalcev v okviru projekta Popestrimo šolo 
 
Zbral in uredil: uredniški odbor           

 
Prispevke so pripravili: JELKA BOJC, VALENTINA GSELMAN, SIMONA NAPAST, JOŽICA RAVŠ, DORA OŽVALD, TADEJ STERNAD, NINA 
PIHLER, MOJCA LEŠNIK, ČRTOMIR GOJKOVIČ, MATEJA KREGAR, VINKO FINGUŠT 
 


