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Mesec sladkih češenj in kislih višenj je poskrbel za
zaključene ocene z enakim priokusom. K manjšemu
zagonu je prispevalo še aprilsko vreme, a nazadnje
so se zaprla vrata še enega šolskega leta in odprla
okna v počitniški svet. Dodobra ga užijmo in si
naberimo novih moči za septembrske podvige.

NAGRADA KRESNIK DRAGU JANČARJU
Kresni večer s slovesno razglasitvijo dobitnika Delove nagrade za najboljši slovenski
roman preteklega leta je bil tradicionalno na Cankarjevem vrhu na Rožniku. Po enourni
klavzuri v Cankarjevi sobi je žirija laskavi naziv najboljšega romana z letnico izida 2017
dodelila In ljubezen tudi avtorja Draga Jančarja. Gre za Jančarjev 11. roman in četrti, za
katerega je bil nagrajen s kresnikom. To nagrado je že dobil za romane Zvenenje v glavi
(leta 1999), Katarina, pav in jezuit (leta 2001) in To noč sem jo videl (leta 2011). S tem je
postal avtor, ki je dobil največ Delovih nagrad za najboljši slovenski roman, sledita pa mu
Andrej E. Skubic in Goran Vojnović, ki sta jih dobila po tri.
Roman In ljubezen tudi je izšel pri Beletrini in je v nekem smislu nadaljevanje romana
Severni sij. Izhodiščni dogajalni prostor romana je Maribor na začetku druge svetovne vojne, vojne, ki je potem
protagoniste iz tega mesta raznesla na različne konce in jim namenila različne tragične usode. Kaj se torej zgodi
tudi ljubezni? Utrudi se, pravi po Byronu Jančar oziroma njegova protagonistka, ženska z lepo dušo, ki jo je je avtor
zagledal na neki razglednici iz medvojnega Maribora in je tako postala sprožilni moment romana.
(Vir: https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/clanek/prejemnik-28-delove-nagrade-kresnik-je-drago-jancar-z-romanom-in-ljubezen-tudi-64137
in https://www.vecer.com/jancarju-ze-cetrti-kresnik-6505086)
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NAŠA MALA KNJIŽNICA

Že tretje leto smo del mednarodnega bralnega
projekta, v okviru katerega z izbranimi učenci
prebiramo predpisane knjige. Letos sva mentorici Jelka in Simona
knjižna obzorja širili učencem 2. a razreda. Prebirali smo 5 književnih
del domačih in tujih avtorjev: Stian Hole: Garmannovo poletje,
Andreja Peklar: Ferdo, veliki ptič, Aaron Blabey: Stanko Peška,
Stefan Boonen: Pozor, huda babica!, Indijske pravljice, antologija
pesmi Slepomišnice. Tekom projekta so otroci ustvarjali glede na
prebrano. Nastal je čudovit knjižni kotiček, v katerem so se vrtele
vetrnice in dehtele papirnate rože. Nad vsem tem je bdel veliki ptič, bratranec Ferda – Ferdinand, na igrišču pa se je
v pesku skrival ogromen pajek, narejen iz trave in vejic.
20. 6. 2018 nas je obiskala predstavnica KUD Sodobnost International, pod čigar okriljem projekt izvajamo. Na
podlagi kviza je učence preizkusila v pomnjenju obravnavanih besedil in bila nad njihovim znanjem zelo
presenečena. Razšli smo se z obljubo, da naslednje leto s projektom nadaljujemo.
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DAN PRIMOŽA TRUBARJA
je slovenski državni praznik, katerega praznujemo 8. junija, vendar pa ni dela prost dan. Praznik je namenjen
počastitvi osrednjega velikana slovenskega protestantizma v 16. stoletju in hkrati najpomembnejše osebnosti v
razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda, Primoža Trubarja, ki naj bi se rodil 8. junija 1508, saj iz
tedanjega časa ni natančnejših podatkov. Dva dni pred praznikom smo v podružni cerkvi sv. Križa na Planici nad
Framom pripravili posebno slovesnost v čast protestantizmu in človeku, ki je Slovence prvič tako poimenoval in jih
nagovoril s pisano in tiskano besedo v domačem jeziku. Pobožna literatura s pridigami in zametki prve slovnice so
tako dosegli vsako slovensko vas in preprostemu narodu približali lasten jezik, za katerega so bili prepričani, da ni
primeren za vseobčo pisno rabo. Navidezna okornost se je nato izkazala za blagozvočno in še kako prijetno očem in
ušesom.
Majhna cerkvica na Planici je zaživela v duhu tedanjega časa, najprej ob evangeličanskem bogoslužju z duhovnico
Vladimiro Mesarič Jazbinšek in škofom Gezo Filo, nato s kulturnim programom, ki so ga pripravili člani KUD dr.
Pavel Turner, Fram. Gostujoča glasbena skupina Selah iz Murske Sobote, ki je popestrila protestantski obred, je
oboke polnila z jazzovskimi duhovnimi melodijami, MoPZ, MePZ in etno skupina Zala pa so prireditvi dodali ljudsko
posvetno noto. Slavnostna govornica dr. Vlasta Stavbar je dodala ščepec zgodovinskih dejstev, katerim je
voditeljica Simona Napast vdihnila poetičnost.
DEKLAMIRANJE OŠ DOBROVNIK
Dvojezična OŠ v Dobrovniku je letos že 8. leto zapored razpisala tekmovanje v deklamiranju slovenskih pesmi.
Framski šolarji so se tekmovanja udeležili drugo leto zapored. Osmošolce je zastopal Luka Salesin Voh, tekmovalca
med devetošolci pa sta bila Eliza Krasniqi in Martin Mernik. Tekmovalno komisijo so sestavljali literarni zgodovinar
in univerzitetni profesor Igor Saksida, znani igralec Evgen Car in profesorica slovenščine na gimnaziji v Ljutomeru,
Irena Štuhec .
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Martin Mernik je za deklamiranje izbral pesem Kako je ljubezni ime (avtor Feri Lainšček), z odlično interpretacijo
prepričal komisijo in dosegel drugo mesto med enajstimi deklamatorji devetošolcev.
Martin je pesem čudovito interpretiral tudi na šolski zaključni prireditvi in na sprejemu za mlade člane Rdečega
križa.
NATEČAJ PRANGER
V Rogaški Slatini po pisateljici Eli Peroci že vrsto let prirejajo pesniški natečaj Pranger. Naslov letošnje teme je bil
Prebujanje. 30. junija je nagrado za svojo pesem prejela naša devetošolka Alja Sanda. Iskrene čestitke.
Prebujanje
Valovi se zaletavajo v skale,
moje misli pa bi mi nekaj dale.
Nek čuden nemir se prikrade v
mene,
vse slabe misli in skrbi odžene.
Globoko v srcu me skeli,
ne vem točno, kaj v meni se godi.
Nekaj velikega se je prebudilo,

sprašujem se le, kako se je to
zgodilo.
Ne slišim več glasov ljudi,
nikamor več se mi ne mudi.
Iščem kotičke, kjer se skrijem
lahko,
mislim in sanjam o tebi in o tem,
kako je bilo.
Po telesu me skeli,
ko za mano prideš ti.
Ko tvoja roka me objame,

skoraj mi sapo vzame.
Občutek imam, da letim,
sploh ne vem, kam hitim.
Spet gledam za teboj;
čakam, kdaj boš spet prišel,
me stisnil k sebi in objel.
Morje je mirno in lahen veter tu in
tam,
jaz si želim, da se čas ustavi in da
ti roko podam.
(Alja Sanda, 9. b)
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ŠPORTNI DAN IN PREDAJA KLJUČA
Preden so se
učenci
razkropili
na
vse strani in
uživali
v
raznovrstnih
športnih
dejavnostih, so
se
dodobra
nasmejali
ob
zabavnih igrah,
ki
so
jih
devetošolci
pripravili
za
učence 8. razredov, ki so se borili za slavni ključ. Le-ta je po mukah in trpljenju pripadel 8.b. Sedaj pa se zanje
začenja odgovornost, skrbeti zanj in upoštevati vsa pravila prisege, predvsem pa tista o doslednem upoštevanju
učenčevih dolžnosti.
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ČISTI ZOBKI
V torek, 12. 6. 2018, je v kinu Maribox potekala prireditev
ob zaključku vseslovenskega projekta Zdravi in čisti zobje
ob zdravi prehrani. Prireditve so se udeležili učenci 4. b
razreda, ki so že drugo leto zapored skozi celo šolsko leto
najbolje skrbeli za svoje zobe. Namen kontrole čistosti
zob je, da otroke spodbudimo k rednejšemu in
pravilnejšemu
umivanju
zob
ter
zdravemu
prehranjevanju. Upamo, da bodo učenci še naprej tako
zavzeto in redno skrbeli za zdravje svojih zob. Želimo jim veliko bleščečih nasmehov.
POLJE, KDO BO TEBE LJUBIL
1.junija se je v večnamenski dvorani odvila že 19. prireditev Polje,
kdo bo tebe ljubil, katero organizira Jože Ekart s sodelavci.
Posvečena je bila šolstvu in mladim, ki z znanjem povezujejo
preteklost s sedanjostjo in prispevajo k razvoju kraja in širše
okolice. Snemanje je potekalo v dveh delih, naša šola se je
predstavila kot zadnja in bo na sporedu v poletnih terminih na SIP
TV in NOVA TV. Poleg MPZ so nastopile še pevke skupine etno
Zala, Simona Napast pa je na kratko predstavila zgodovino
šolstva v Framu ter kulturno-izobraževalno dogajanje skozi čas.
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PRIREDITEV V GAJU
V nedeljo, 17. 6. 2018, se je ob 11. uri v Gaju odvijala prireditev v spomin padlim borcem leta 1944. Prireditve so se
tudi letos udeležili naši učenci in z deklamacijami in pesmijo počastili junake.
SPREJEM MLADIH ČLANOV V RK
Že kar ustaljena ekipa odbornikov RK Fram in njihova predsednica Sonja Tišič v sodelovanju z OŠ Fram vsako leto
pripravi sprejem v mlade člane in člane RK.
S krajšim kulturnim programom so se predstavili petošolci in deklamatorji iz četrtega, petega in devetega razreda.
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VALETA, 15. 6. 2018
Generacija 2009-2018 se je od osnovne šole poslovila v restavraciji Pan.
Učence si bomo zapomnili po vljudnosti in pripravljenosti, da priskočijo
na pomoč in poprimejo za vsakršno delo. V bogatem programu so to tudi
pokazali in se izkazali z veliko talenti.
ZLATE PETICE, 20. 6. 2018

Kar devet naših devetošolcev (Patrik Bevc, David
Bratuša, Nik Bržan, Katarina Klauž, Tjaša Lešnik,
Filip Ogorevc, Brina Osonkar, Mitja Šulek in Anja
Zimet) je vsa leta osnovnošolskega šolanja doseglo
odličen uspeh, za kar so na osrednji prireditvi v
počastitev praznika naše občine prejeli spominsko
zlato petico.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV, 14. 6. 2018
Letošnja zaključna prireditev je bila nekaj posebnega, saj so jo pripravili devetošolci in se poigravali z igralskopevskimi sposobnostmi v priredbi muzikala Urška izpod peresa Andreja Rozmana – Roze. Dokazali so, da je res
hudo, če si prelep in prepameten za ta svet, saj nazadnje pristaneš na kolesu ob spremljavi ‘goveje’ glasbe. So pa
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kljub temu nagrajeni učenci (Brina Helbl, Katarina Klauž, Eliza Krasniqi in Miha Gorše Pihler) dokazali, da pamet in
pridnost še vedno štejeta, mladostna lepota odličnih pevcev in recitatorjev pa je spoznanju dodala še piko na i.

9

OSNOVNA ŠOLA FRAM
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS
Junij, 2018

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA V AVSTRIJO, 16. 6. 2018
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Letos so se učenci, ki se učijo nemščino, zopet podali na potep v Avstrijo. Tokrat so si ogledali dirkališče Formule 1
in celo spremljali trening dirkačev. Le-ti so švigali mimo njih, ropot motorjev pa je odzvanjal v ušesih. Nato so se z
ogromnimi vozili Hauly vozili po terasah rudnika železa v Eisenerzu, na vrhu katerega je čudovito jezero. 55 otrok je
bilo zelo pridnih, vreme prijetno, doživetja posebna, zanimiva, namenjena lepim spominom.
POKLONI ZVEZEK 2018
Tudi v letošnjem šolskem letu smo se priključili akciji »Pokloni zvezek«. Zbrali smo 75 velikih zvezkov, 2 mala
zvezka, 4 mape, 1 beležko, 1 peresnico, 1 šolsko torbo in 1 nahrbtnik. Upamo, da smo pomagali nekomu, ki je
pomoči potreben in tako dodali kamenček v mozaik dobrote.
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GLASBENI TEČAJ
Romana Maté je že tretje leto zapored pripravila osnovni in nadaljevalni tečaj za učenje na sintetizator oz.
sintisajzer. Učenci so prva dva tedna počitnic pridno prihajali k pouku, ob koncu pa se zbranim učiteljem predstavili
s skladbami, ki so se jih v tem času naučili.
NAŠI ŠPORTNIKI
Športna panoga: ODBOJKA NA MIVKI
Vrsta tekmovanja: območno finale
Datum: 6. 6. 2018
Kraj tekmovanja: Fram
Tekmovalni dosežek: 1. mesto
Udeleženke: Nuša Belas, Maša Belas, Melani Karo,
Taja Gradišnik Klanjšček, Lara Lah
Športna panoga: ODBOJKA NA MIVKI
Vrsta tekmovanja: območno finale
Datum:
6.
6.
2018Kraj
tekmovanja:
Zrkovci
Tekmovalni
dosežek: 2. mesto
Udeleženci: Jaka
Iršič, Gal Badrov,
Maj Toplišek,
Tine Avšič, Jakob Ogorevc, Vito Gojkovič
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Športna
panoga:
ODBOJKA NA MIVKI
Vrsta
tekmovanja:
področno finale
Datum: 12.6.2018
Kraj tekmovanja: Fram
Tekmovalni dosežek: 3.
mesto
Udeleženke: Nuša Belas,
Maša Belas, Melani Karo,
Taja Gradišnik Klanjšček, Lara Lah
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Športna panoga: ODBOJKA NA MIVKI
Vrsta tekmovanja: področno finale
Datum: 12. 6. 2018
Kraj tekmovanja: Zrkovci
Tekmovalni dosežek: 2. mesto (uvrstitev v državno polfinale)
Udeleženci: Jaka Iršič, Gal Badrov, Maj Toplišek, Tine Avšič, Jakob Ogorevc

Športna panoga: ATLETIKA
Vrsta tekmovanja: področno posamično prvenstvo v atletiki za OŠ
Datum: 7. 5. 2018
Kraj tekmovanja: atletski stadion Poljane, Maribor
12

Udeleženci:
MALI AŠPS (mlajši učenci in učenke)
IME IN PRIIMEK

KATEGORIJA

REPNIK ŽIGA
ZUPANC BIAN
KOZODERC DAVID
MIUC GAŠPER
JERENKO TINE
BRUMEC KOROŠEC
MAKSIM

daljina (cona odriva)
daljina (cona odriva)
daljina (cona odriva)
daljina (cona odriva)
vortex

LETNIK
ROJSTVA
2006
2006
2006
2006
2006

vortex

2006

UVRSTITEV REZULTAT
10. mesto
12. mesto
13. mesto
14. mesto
29. mesto

3,72m
3,66m
3,44m
3,23m
33,44m

33. mesto

30,69m

VELIKI AŠPS (starejši učenci in učenke)
IME IN PRIIMEK

KATEGORIJA

KOVAČ ŽAN

vortex

LETNIK
ROJSTVA
2003

UVRSTITEV REZULTAT
22. mesto

41,51m
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GABRIJAN ARNEJ
PEPELNIK KRISTJAN
ŠLAMBERGER ALEN
JANČEC DAVID
IRŠIČ JAKA
FRAM 1 (JANČEC DAVID,
KOVAČ ŽAN, PODBOJEC P.
ALEŠ, ŠLAMBERGER ALEN)
FRAM 2 (IRŠIČ JAKA,
GABRIJAN ARNEJ, BADROV
GAL, PEPELNIK KRISTJAN)

vortex
60m
60 m
daljina (cona
odriva)
300m

2004
2003
2003

30. mesto
19. mesto
5. mesto

33,45m
8,43s
7,83s

2003

3. mesto

5,34m

2004

18. mesto

49,68s

štafeta 4x100 m

5. mesto

52,85s

štafeta 4x100 m

13. mesto

56,20s
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Športna panoga: ATLETIKA
Vrsta tekmovanja: področno posamično prvenstvo v atletiki za OŠ
Datum: 7. 5. 2018
Kraj tekmovanja: atletski stadion Poljane, Maribor
MALI AŠPS (mlajši učenci in učenke)
IME IN PRIIMEK
KATEGORIJA
REPNIK ŽIGA
daljina (cona odriva)
ZUPANC BIAN
daljina (cona odriva)
KOZODERC DAVID
daljina (cona odriva)
MIUC GAŠPER
daljina (cona odriva)
JERENKO TINE
vortex
BRUMEC KOROŠEC
vortex
MAKSIM
VELIKI AŠPS (starejši učenci in učenke)
IME IN PRIIMEK

LETNIK ROJSTVA
2006
2006
2006
2006
2006

UVRSTITEV
10. mesto
12. mesto
13. mesto
14. mesto
29. mesto

REZULTAT
3,72m
3,66m
3,44m
3,23m
33,44m

2006

33. mesto

30,69m

KATEGORIJA

KOVAČ ŽAN
vortex
GABRIJAN ARNEJ
vortex
PEPELNIK KRISTJAN
60m
ŠLAMBERGER ALEN
60 m
JANČEC DAVID
daljina (cona odriva)
IRŠIČ JAKA
300m
FRAM 1 (JANČEC DAVID,
KOVAČ ŽAN, PODBOJEC P.
štafeta 4x100 m
ALEŠ, ŠLAMBERGER ALEN)
FRAM 2 (IRŠIČ JAKA, GABRIJAN
ARNEJ, BADROV GAL,
štafeta 4x100 m
PEPELNIK KRISTJAN)
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LETNIK
ROJSTVA
2003
2004
2003
2003
2003
2004

UVRSTITEV

REZULTAT

22. mesto
30. mesto
19. mesto
5. mesto
3. mesto
18. mesto

41,51m
33,45m
8,43s
7,83s
5,34m
49,68s

5. mesto

52,85s

13. mesto

56,20s
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Športna panoga: ATLETIKA – SPOMLADANSKI KROS
Vrsta tekmovanja: področno spomladansko prvenstvo v krosu za OŠ
Datum: 17. 5. 2018
Kraj tekmovanja: nogometna igrišča v Športnem parku Tabor, Maribor
IME IN PRIIMEK

KATEGORIJA

DOLŽINA
PROGE

UVRSTITEV

REZULTAT

1.

LEŠNIK TAJA

učenke letnik 2010

500M

2. mesto

2,03

2.

ŠNUDERL JERNEJA

učenke letnik 2010

500M

8. mesto

2,26

3.

KOLBL URBAN

učenci letnik 2010

500M

19. mesto

/

4.

GOJKOVIČ BINE

učenci letnik 2009

500M

6. mesto

1,58

5.

URANJEK NANA

učenke letnik 2008

500M

3. mesto

1,46

6.

GREIF ENEJ

učenci letnik 2008

500M

4. mesto

1,48

7.

ŠNUDERL HANA

učenke letnik 2007

1000M

6. mesto

4,57
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POTEP PO SLOVENIJI
Pri interesni dejavnosti potep po Sloveniji smo raziskovali
različne dele Slovenije. Peli, plesali, ustvarjali, kuhali smo
tako, kot to počnejo v Prekmurju, na Primorskem,
Štajerskem.
V začetku šolskega leta so učenci pokazali zelo veliko
zanimanje za zmaje, ki so živeli na Slovenskem, zato smo
kar precej ur naše interesne dejavnosti namenili tudi
raziskovanju zmajev po Sloveniji. Ob zaključku leta smo se
tako odpravili na izlet v Ljubljano. Ogledali smo si nekaj
zanimivosti našega glavnega mesta, nato pa smo se z
vzpenjačo povzpeli do ljubljanskega gradu, kjer smo iskali
zmajev skriti zaklad.

IVO MOJZER PRI NAS
Ob koncu šolskega leta je učence 1.b na pobudo Izabele Lačić Mojzer z obiskom presenetil nekdaj izjemno poznan
pevec na področju nekdanje Jugoslavije, Ivo Mojzer. Starejši ga poznamo po evergreenih, kot so Deček z ulice, Cifra
mož, Ti si rekla sonce, Polnočni kavboj. Otrokom je dan popestril s pesmijo in pripovedjo o svojem življenju, ki je
bilo raznoliko, polno gostovanj in zanimivih pripetljajev. Izabela pa še danes s papijem, kot ga imenuje, rada zapoje.
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OBLIKOVALNI KROŽEK
Še zadnjič v tem šolskem letu so se učenci družili pri
oblikovalnem krožku in si za počitnice izdelali ladjice. Želimo,
da jih bo gnal ugoden vetrič in jih vodil do lepih krajev.

FRAMSKI ŠAHISTI
ŠKL:
ŠTAJERSKA
KADETSKA
LIGA

REGIJSKI
NIVO, 10
TURNIRJEV

ŠAHOVSKO
REGIJSKO
REGIJSKO
POSAMIČNO
TEKMOVANJE

NAJVEČKRAT
MAJ
TOPLIŠEK,
URBAN ŠTERN
IN OSTALI
PRIDRUŽENI
UČENCI

9 UČENCEV
VSEH
KATEGORIJ

URBAN ŠTERN CELO ŠOLSKO
JE DOSEGEL
LETO
ODLIČNO
PRVO MESTO,
ZELO VISOKO,
PRI SAMEM
VRHU MED
400
TEKMOVALCI,
JE BIL TUDI
MAJ TOPLIŠEK
2. MESTO
11. 12. 2017
URBAN
ŠTERN, 4.
MESTO MAJ
TOPLIŠEK IN 4.
MESTO TONJA
UNUK
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ŠAHOVSKO
DRŽAVNO
DRŽAVNO
POSAMIČNO
TEKMOVANJE
EKIPNO
REGIJSKO
ŠAHOVSKO

EKIPNO
ŠAHOVSKO
DO 15 LET

DRŽAVNO

URBAN ŠTERN Urban NA 12.
MESTU

14. 1. 2018

EKIPA DEKLIC
DO 9 LET IN
EKIPA
DEČKOV DO
15 LET
EKIPA
DEČKOV DO
15 LET

20. 2. 2018

EKIPA
DEČKOV JE
OSVOJILA
NASLOV
PRVAKOV
UVRSTITEV V
ZGORNJO
PRVO
POLOVICO

12. 3. 2018
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POPESTRIMO ŠOLO
V sklopu projekta Popestrimo šolo smo se v mesecu juniju posvetili poletju. Do zadnjega šolskega dne smo
obiskovali naš vrt in se tu in tam posladkali z jagodami, ki smo jih sami pridelali.
Ob zaključku šole smo nekaj učencem omogočili ogled Centra eksperimentov v Mariboru, kjer so se udeležili
delavnice na temo optičnih prevar. Poleg tega so si ogledali stalno zbirko različnih zanimivih eksperimentov.
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V povezavi z medgeneracijskim centrom DANica
Rače–Fram smo organizirali aktivne počitnice s
pričetkom v zadnjem junijskem tednu, takoj po
koncu šole. V tem tednu se nam je veliko dogajalo
in smo uživali kljub kislemu vremenu. Prvi dan smo
se skozi različne športne igre spoznali, priredili smo
tekmovanje dvojic v vnaprej pripravljenem
poligonu in nogometu. Tema drugega dne so bili
mikroorganizmi, zato so se vse aktivnosti
navezovale prav na to. Odpravili smo se do Račkih
ribnikov, kjer smo opazovali naravo in si hkrati
nabrali vzorce za mikroskopiranje. Otroci so si jih
pogledali in bili navdušeni nad videnem skozi
mikroskop. Odprli smo si nove dimenzije »nevidnega sveta«. Tretji dan smo bili taborniki, imeli smo pravo
taborniško malico, ogledali smo si film Gremo
mi po svoje in k sebi smo povabili gosta,
planinca Petra, ki nam je razkazal vso opremo
ter nas naučil zavezati nekaj vozlov. Največja
atrakcija tistega dne je bil zagotovo spust
gospoda Petra s plezalno opremo z našega
balkona. Zadnji dan delavnic smo se z učenci
odpravili proti Ptuju na posestvo Marsilea
(konjeniški center), kjer so učenci navezali
stik s konji, se naučili delati z njimi, kako
skrbeti za njih in predvsem kako se v družbi
konjev obnašati. Spoznali smo, da so konji
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veličastne živali, velike, močne in vzdržljive, vendar hkrati
zelo plašne. Seveda so se otroci preizkusili tudi v jahanju in
tako v večini spoznali jahanje kot športno panogo.
Vabim vas, da si utrinke dogajanj v mesecu juniju ogledate
tudi na naši spletni strani in na FB strani medgeneracijskega
centra DANica Rače-Fram.

POZDRAV IZ SARAJEVA
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA
V soboto, 2. 6. 2018, so se v prostorih slovenskega društva zbrali osnovnošolci in srednješolci dopolnilnega pouka
slovenščine in kulture v Sarajevu, Zenici in Kaknju in se poslovili od letošnjega šolskega leta, obeleženega z več
dejavnostmi: slovenščina na evropskem dnevu jezikov v Mostarju, literarni večer s pesnico Lucijo Stupico na FF
Univerze v Sarajevu, 5. kviz male sive celice v Banja Luki, martinovanje SD Cankar, predavanje prof. dr. Vojka
Gorjanca na FF Univerze v Sarajevu, ekskurzija in gostovanje učencev (osnovnošolcev in dijakov) dopolnilnega
pouka slovenščine
na
V.
dnevih
slovenske kulture v
Novem
Sadu,
miklavževanje na
Gimnaziji Obala v
Sarajevu, slovenski
božični
diplomatski bazar,
slovo od starega
leta, proslava ob
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slovenskem kulturnem prazniku in gostovanje etno skupine zala iz Frama, II. dnevi slovenskega filma, 19. srečanje
učencev dopolnilnega pouka slovenščine in kulture v BiH, ekskurzija učencev dopolnilnega pouka slovenščine in
kulture v Slovenijo: Spoznajmo Fram, Maribor z okolico in življenje vrstnikov v Sloveniji, predavanje prof. dr. Mateje
Pezdirc Bartol na FF UNSA v okviru lektorata za slovenski jezik, 26. Cankarjevi dnevi: koncert mešanih pevskih
zborov, razna povabila v Slovenijo (poletne šole, tabori, srečanja, delavnice…) ter zaključna prireditev ob koncu
šolskega leta 2017/18, na kateri so se učenci odlično odrezali..
Po uspešno opravljenem šolskem letu smo si zaželeli lepe počitnice, dijakom, ki so zaključili srednjo šolo, pa veliko
sreče in uspeha pri študiju.
DOBRODELNA LENJA IZ KAKNJA
Gimnazijka Lenja se je namesto drage maturantske obleke
odločila, da bo ta denar namenila otrokom, obolelim za rakom.
Pri tem je naletela na različne odzive, mama njenega
spremljevalca na primer je bila užaljena in svojemu sinu ni
dovolila, da se udeleži plesa z vsakdanje, skromno oblečenim
dekletom (majica in kavbojke). Medtem ko si je njen oče, ko je
vzel hčerko v bran zaradi velikodušnega dejanja in zapisal, naj
vsak, ki izreka kritiko pomisli, da se kaj hitro lahko znajde na
drugi strani, prislužil veliko 'lajkov'. Verjamem, da tudi naših.
(Vir:
http://www.narod.ba/vijesti/kakanjci-ponosni-na-svoju-lejnu-novac-za-maturskuhaljinu-darovala-djeci-oboljeloj-od-raka-na-maturu-u-farmericama)
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NAJ BRALKA
Tone Pavček je dejal: »Če ne bomo brali, nas bo pobralo.« To
zagotovo ne velja za četrtošolko Brino Helbl, saj so knjige njene
prijateljice. Brati pomeni početi podvige. Brini je to prav gotovo
uspelo, saj je v tem šolskem letu prebrala kar 72 knjig in postala
super naj bralka. Iskrene čestitke.
DAN DRŽAVNOSTI
Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se praznuje 25. junija,
in je dela prost dan v Republiki Sloveniji. Obeležuje spomin na 25.
junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta
bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna
listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno
razglašeni naslednji dan, 26. junija, na Trgu republike v Ljubljani. Dva
dni kasneje, 27. junija, se je z napadom Jugoslovanske ljudske
armade začela slovenska osamosvojitvena vojna, v kateri je Slovenija
obranila neodvisnost.

Slovenija, vse najboljše!
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POLETJE (Damjana Kenda Hussu)
Sonce na nebu kozolce prevrača,
beli oblaček je žarkom igrača.
Mi pa tu spodaj v travi ležimo,
v senci vse štiri od sebe molimo.

Ptice na drevju brezskrbno sedijo,
mušice kar same jim v kljun prifrčijo;
ah, če bi mi perutnice imeli,
takoj, pri priči, bi k morju zleteli.

Nebo kot polikana modra je juha,
glavo pahljamo si z listi repuha.
Potok po kapljicah vodo pretaka
v zrak izparela žabja je mlaka.

Naj sonce pripeka, kakor hoče,
naj bo poletje še dolgo in vroče;
za kupček drobiža vedno dobimo
dovolj sladoleda, da se ohladimo.
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