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Marca sploh nismo občutili, da je v deželo pomlad šele prišla. Kurenti so 

namreč namesto zime preganjali sončno vreme, prignali pa celo vsaj 

nekaj snega za priokus.  

Ocen v redovalnicah pa tokrat niso pregnale naše strašljive maske, 

marveč nevidna in neotipljiva krona, ki iz nas ni delala pravljičnih junakov, 

marveč na kavč prikovane 'karantence'. Pouk na daljavo je postal 

zabaven in prijeten in prav nič zabušantski - kar krepko smo se vsi skupaj 

nadelali, predvsem pa veliko novega naučili.  

 

 
 

SVETOVNI DAN POEZIJE, 21. marec 
Kje pesem prebiva?        Na prvi pomladni dan se ne prebudi le pomlad, 
I, gotovo so to usta,       ampak na plano vzniknejo tudi romantične duše. 
pa ne taka skremžena in pusta.      In prav iz tega razloga 21. marca obeležujemo 
To morajo biti široko odprta, doneča usta,    svetovni dan poezije, ko mlado in malo manj mlado 
da vanje more cel soldaški boben     pesni in svoje srce izliva na papir. Tudi letos so ga, a 
in za njim cela stotnija,       ne ob pitju kave in prijetnem klepetu v kavarni 
ali od svet'ga Vida zvon,       (kjer se je pesniško gibanje pričelo z letom 2013, ko  
in za povrh še čisto tenka hojladrija.     je dunajska pražarna kave Julius Meinl združila 
Hojladrija, hojladrom,       ljudi ob ustvarjanju in 'kofetkanju'), temveč na  
vsaka pesem potrebuje velik in svetel dom.    daljavo.  
     (Jože Snoj) 
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Na daljavo pa so pesnili tudi naši učenci. Izhodiščna tema je bil prav razlog pesnjenja v zavetju štirih zidov – 
koronavirus. 
 
Pred oknom nemo sedim in sprašujem se –  kdo si ti, 
ki vzel si mi najlepše stvari:   
svoboden tek po travniku, odbojko na mivki v soju sonca, 
druženje s prijatelji, brezskrben sprehod po mestu. 
 
Pa vendar si dal mi čas za odkrivanje novih talentov, 
risanje mojih sanj, petje novih pesmi, 
preigravanje najljubših melodij. 
 
Ko boš odšel, bo svet drugače, 
morda bo bolj privlačen, 
morda pa ne. 
Vem le – šola, pogrešam te! 

(Maša Frešer, 5.b) 

 
Januar prvi mesec je, 
z njim korona se začne. 
Februar kulturni mesec je, 
zaradi korone se vse predstave odpove. 
Marca smo že vsi doma,  
popolna karantena za vse velja. 
Prvi april dan norcev je – 
vsi vici okrog karantene se vrte. 
Maja imel bom rojstni dan, 
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a zaradi korone praznoval ga bom sam. 
Kot kaže, junija v šolo bom odšel in 
končno svoje sošolce bom objel. 
Julija na morje bomo drli, 
če le nam meje bodo odprli. 
Avgusta zelo vroče bo,   
zato virus preživel ne bo. 
Septembra prvi šolski bo dan, 
upam, da v šesti razred se podam. 
Oktobra se hladno vreme začne,  
na virus se skoraj pozabilo je že. 
Novembra gospodarstvo obnavlja vse, 
kar virus uničil nam je. 
December zadnji mesec je, 
počasi lepše kot prejšnje leto se novo začne. 

(Luka Zajšek Šac, 5.b) 

 
V težkih časih na plano pride človeška ranljivost in občutljivost in kje to bolje izraziti kot v pesmi, ki z rimami in 
ritmom poje in te kot glasba nežno poboža. Dvigne te, ko si na tleh, pomaga ti prebroditi srčne težave, z njo 
sporočaš politične parole ali se pogovarjaš z Bogom. Z veliko težjimi trenutki se soočajo ljudje po svetu in takim 
Oton Župančič z neminljivimi, večno živimi in aktualnimi verzi sporoča:  
 
Kuj me, življenje, kuj! 
Če sem kremen, se raziskrim,  
če jeklo, bom pel, 
če steklo, naj se zdrobim! 
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DRAGO JANČAR, PREJEMNIK AVSTRIJSKE DRŽAVNE NAGRADE ZA EVROPSKO KNJIŽEVNOST 
 
Pisatelj Drago Jančar bo za svoj opus prejel avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost 2020. "Da ob 
posamezniku odločno prikaže izkrivljenja naše zgodovine: v tem je ena velikih odlik njegove literature," meni žirija. 
"Nazadnje je pri Jančarju za velik pozitiven odmev 
poskrbel njegov roman In ljubezen tudi, ki je v izvirniku 
izšel leta 2017, v nemškem prevodu pa leta 2019. Jančar v 
romanu, ki se začenja leta 1943 v takratnem Marburgu, 
pozneje Mariboru, vedno znova menja obdobja in 
protagoniste ter se pri tem znova izkaže kot velik 
pripovednik, kronist in humanist," poroča avstrijska 
tiskovna agencija APA. V nemškem govornem prostoru 
sta bila med drugim odmevna romana Galjot in To noč 
sem jo videl, so še zapisali.  

 
 
 
 
 
REGIJSKO GEOGRAFSKO TEKMOVANJE – PODNEBNE SPREMEMBE 
 
Že februarja, natančneje 13. 2.2020, je potekalo regijsko geografsko tekmovanje na OŠ Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah. Srebrno priznanje sta prejeli sedmošolka Tara Medved in devetošolka Tonja Unuk. Tonja se je uvrstila tudi 
na državno tekmovanje. Čestitke. 
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VESELA ŠOLA 
 
11. 3. 2020 se je na šoli odvijalo šolsko tekmovanje iz vesele šole za učence 4. – 9. razreda (tekmovalo jih je kar 27). 
Prav vsi tekmovalci so pokazali veliko mero znanja in večina (23) ga bo pokazala tudi na državni ravni, za katero pa 
še ni znano, kje in kako se bo odvijala.  
 
 
 
 
 
 
 
 

POPESTRIMO ŠOLO 
 
Poševci smo do sredine meseca marca še nemoteno izvajali naše 
aktivnosti. V šolski kuhinji smo pekli pico iz pirine moke in jo obložili s 
poljubnimi nadevi. Učenci so zelo spretni v pripravljanju hrane in zelo 
dobro organizirani. Z malo pomoči sami pomijejo posodo in 
pospravijo kuhinjo. Tudi jogo smo izvajali po ustaljenem urniku in 
naše učenke jo lahko sedaj, ko morajo ostati doma, same izvajajo, saj 
že odlično poznajo veliko asan.   
V šolski knjižnici smo poiskali knjige z ugankami in pri bralnih uricah 
ugotovili, da so vsekakor dober način, kako zaposliti otroške možgane 
in jih spodbuditi k razmišljanju. Otrokom so zavozlanke predstavljale 
pravi izziv.  
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Ker pa so od sredine meseca marca šole zaprte, poskušamo projekt in naše aktivnosti, kolikor se le da, nemoteno 
izvajati na daljavo. Na spletni strani Popestrimo šolo, na naslovu http://pososfram.splet.arnes.si/, so pod 
kategorijami GOZDNI LABORATORIJ, OTROŠKA JOGA, OPTIČNE ILUZIJE, EKO GOZDNA USTVARJALNICA, 
BRALNE URICE, MMM … DIŠI IN DRUŽABNE IGRE objavljeni različni prispevki  o aktivnostih in dejavnostih, ki jih 
otroci lahko v tem času izvajajo doma. Vse to lahko počnejo skupaj s svojimi starši in še njim nekoliko popestrijo čas 
doma.  
Upam, da se bomo čim prej lahko spet družili v šoli, saj jo, čeprav se sliši neverjetno, že pošteno pogrešamo.   
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
Mesec marec je bil za naš projekt dokaj žalosten mesec, saj so se z nesrečnim virusom začele odpovedovati vse 
mobilnosti in dejavnosti, predvidene v tem šolskem letu. Kljub temu pa za svoje zdravje in psiho-fizično kondicijo v 
karanteni še veliko bolje skrbimo, saj moramo ostati doma in narazen, da bomo kasneje čim prej skupaj. 
Overcome – premagajmo! 
 
 
POZDRAV IZ SARAJEVA 
 
Koronavirus tudi v Sarajevu ni povsem ustavil življenja, sploh pa ne učenja na daljavo. Naša učiteljica Mateja je 
vestno skrbela, da so bili njeni učenci redno obveščeni o vseh možnih orodjih, aplikacijah in ostalih pripomočkih za 
krajšanje časa in združevanje prijetnega s koristnim. 
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OB DNEVU ŽENA  
 
V soboto, 7. marca 2020, smo v prostorih društva ob mednarodnem dnevu 
žena organizirali druženje članic Slovenskega društva Cankar. Z velikim 
veseljem so se naše članice odzvale v velikem številu in po dolgem času so 
društvo obiskale nekatere starejše članice, ki so bile z nami od ustanovitve 
društva. Veselimo se novih srečanj in v prihodnje si bomo prizadevali 
organizirati tovrstna druženja pogosteje kot le ob praznikih. 
 
Druženje ob pogovoru in pesmi je potekalo v izjemno prijetnem vzdušju in 
naša članica in vodja likovne delavnice, Jelena Šehović, je vse naše gostje 
obdarila z zanimivimi darili, ki so jih izdelali člani likovne delavnice v okviru 
Slovenskega društva Cankar. 
 
 
13. MAREC - POMEMBEN DATUM ZA SD CANKAR 
 
Slovensko kulturno društvo Cankar Sarajevo obstaja od leta 1934, delovalo ni 
le v letih 1941-1945 in 1951-1993. 
Znova, tretjič, je bilo vzpostavljeno 13. 3. 1993 in prepričani smo, da odslej 
prekinitev ne bo več. 
Skupaj pišemo strani zgodovine! 
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SLOVENIJA SKOZI OČI NAJMLAJŠIH 
 
Slovenija skrbi tudi za Slovence po svetu in se zna približati najmlajšim govorcem 
slovenščine: 
 
Dragi starši in dragi otroci, 
te dni, ko ostajamo doma in veliko več časa preživimo skupaj, imamo odlično 
priložnost za ustvarjanje. 

Vabimo vas, da vaši otroci ✏️narišejo risbo 🖼o tem, kaj jim predstavlja naša lepa 

domovina Slovenija. 🇸🇮 Risbo fotografirajte in nam jo pošljite na: 📩 
urad.slovenci@gov.si. 
Mi pa bomo umetnine naših najmlajših državljanov z veseljem objavili na našem 

FB profilu in izobesili po prostorih Urada. ☺️ 
Ostanite doma in ostanite zdravi! 
 
MAREC, KO PRAZNUJEJO MAME IN ŽENE 
 
Materinski dan v Sloveniji vsako leto praznujemo 25. 
marca, a ni bilo vedno tako. Prvo enotno praznovanje 
materinskega dneva izvira iz ZDA, v Evropi pa so ga začeli 
praznovati po drugi svetovni vojni. V Sloveniji se ta praznik 
zaradi dneva žena načeloma ni obeleževal, po 
osamosvojitvi pa je doživel razcvet. 
Datumi praznovanja materinskega dneva se po državah 
razlikujejo. Slovenci smo edini, ki ga praznujemo 25. 
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marca. Veliko držav ga praznuje v maju, nekatere pa celo decembra. 
Otroci svojim materam 25. marca v šolah in vrtcih pogosto izdelajo darilca oz. majhne pozornosti, s katerimi jih 
izkažejo ljubezen. Odrasli to ljubezen najpogosteje izkazujejo s cvetjem, nekateri pa tudi z darili. 
Najbolj pomembno je, da svoji mami poveš, da jo imaš rad. 
 
UČENCI OŠ FRAM IZKAZUJEJO POZORNOST ŽENSKAM PO SVETU 
 
Ob lanskem dnevu žensk, 8. marca, je Yasaman pogumno in javno izrazila 
nasprotovanje obveznemu zakrivanju las, ki v Iranu v javnosti velja za ženske. 
Brez naglavne rute se je z mamo na vlaku sprehodila po vagonu, ki je 
namenjen le ženskam. Govorila je o upanju za prihodnost, v kateri se bodo 
lahko vse ženske svobodno same odločale, kako so oblečene. Ob tem je 
razdeljevala cvetove. Oblasti so Yasaman 10. aprila aretirale; obsojena je bila 
na 16 let zapora. Ta kazen je zdaj znižana, a kljub temu jo čaka še vsaj pet let 
zapora!  
 
Na pobudo Amnesty international smo tudi mi zgubali cvet za Yasaman. 
 
 

 
 
 

Star pregovor pravi: Vse slabo je za nekaj dobro. Še v vsaki situaciji se je izkazal za resničnega. Resda smo prisiljeni 
biti doma in se odpovedati druženju s prijatelji in pohajkovanju po nakupovalnih središčih ali obisku turističnih 
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krajev, obenem pa se imamo čas posvetiti samemu sebi, družinskim članom in opravilom, katere vedno prelagamo 
na čas, ki ga nikoli ni.  
Naši učenci so v tem času prav tako odkrili, kako zabavno je branje pa igra z žogo in pogovor z bratom ali sestro. 
Celo pisateljevanja in pesnikovanja se lotevajo, pa slikanja in muziciranja. Učitelji dobivamo veliko povratnih 
informacij, iz katerih izvemo, kako domiselni in prav nič malodušni niso naši učenci. 
 
 
ČOKOLADNO KRALJESTVO 
 
Naredilo se je čudovito sobotno jutro. Ogledovala sem si kraljestvo čokolade. Moja edina želja je bila, da bi vsaj 
enkrat imela svoje. Nikoli nisem imela vsega v izobilju,  a sklenila sem, da bom vse svoje prihranke zbrala za svojo 
tovarno čokolade. 
 
Čez nekaj mesecev sem imela dovolj denarja in želje so se mi uresničile. Moje čisto pravo čokoladno kraljestvo je 
ustvarjeno. Čokolada ob čokoladi, vsepovsod so bili kupi čokolade, čokoladne lizike, bonboni, torte, čokoladna 
fontana…in čisto pravi bazen za čokoladno kopel.  
Tudi sama sem si zaželela kopanja v čokoladnem bazenu in čof v čokolado. Ko sem se nakopala, sem se z dvigalom 
odpeljala nadstropje višje. A to ni bilo navadno dvigalo, bilo je prav zares čokoladno. V zgornjem nadstropju je bilo 
Mesto sladkarij. Na drevesih so rastle čokoladne lizike, bonboni iz čokolade, čokoladne ploščice…veliko stvari za 
ljubitelje čokolade. 
Vsi, ki si želite čokoladnega razvajanja, pridite v moje Čokoladno kraljestvo, kjer čokolade nikoli ne zmanjka. 
 
           (Teja Šlamberger, 5. a) 
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KORONA VIRUS 
 
Korona virus je zavzel cel svet. Ljudje so preplašeni zaprli nekatere javne ustanove. Potrebno je zadrževanje doma, 
zato tudi naš pouka poteka iz domače sobe. 
Pouk doma je bil sprva težaven, nato pa smo se vsi privadili na delo. Pouk je potekal preko spleta in Viberja. V 
spletni učilnici smo dobili naloge, ki smo jih morali opraviti do večera. Naloge so bile tudi zanimive in zabavne. 
Danes ni več težko, saj sem se že navadila dela doma, tudi s pomočjo staršev. 
A kljub temu komaj čakam, da se vrnem v šolo.         (Teja Šlamberger, 5.a) 
 

 
Nina Voglar Rodošek (5.a) Anej Korošec (5.a)    Anej Goričan (5.a)  Nina Mikolič (5.a)  
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Dragi otroci in starši, še naprej pridno 
ustvarjajte. Svoje izdelke pa lahko 
pošljete tudi na vpogled javnosti, in 
sicer na povezavi: 
https://www.vecer.com/otroci-
ustvarjajo: 
  
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
KAJ JE KORONAVIRUS? 
 
Koronavirusi so velika družina virusov, ki povzročajo bolezen, ki se lahko kaže kot blažji prehlad ali resnejša 
bolezen. COVID-19 povzroča novi virus SARS-CoV-2. Ljudje se z njim okužijo z vdihavanjem drobnih kapljic od 
okužene osebe, okužba pa se širi tudi preko onesnaženih (okuženih) površin. Sebe in druge lahko pred boleznijo 
zaščitimo le tako, da se izogibamo tesnim stikom, skrbimo za redno higieno in čistočo rok, upoštevamo kulturo 
kašljanja in kihanja ter redno prezračujemo prostore.

https://www.vecer.com/otroci-ustvarjajo
https://www.vecer.com/otroci-ustvarjajo
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Založba Avrora je izdala otroški vodnik Z znanjem nad viruse, v katerem so preprosti napotki, kako se spopasti z 
nevidnimi napadalci našega imunskega sistema. 
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30 LET SLOVENSKE HIMNE 
 
29. marca je minilo 30 let, odkar je takratna skupščina 
Socialistične republike Slovenije sprejela zakon o himni. 
To je postala sedma kitica pesmi Franceta Prešerna, 
Zdravljica, na melodijo istoimenske zborovske skladbe 
Stanka Premrla. 
Kot je za STA povedal zgodovinar Božo Repe, smo 
Slovenci doslej živeli v štirih velikih nadnacionalnih 
tvorbah, od vsakokratnega obdobja pa je bilo tudi 
odvisno, kakšna je bila himna. 
Lastno, uradno himno, Zdravljico, smo dobili šele leta 
1990. Še prej, v 60. letih 19. stoletja, pa smo za svojo 
himno vzeli pesem Naprej zastave slave, pesnika Simona 
Jenka in skladatelja Davorina Jenka. 
Pot do končne izbire ni bila kratka in je potekala prek 
različnih pobud. Slovenci smo tako uradno dobili himno le nekaj mesecev pred plebiscitom o samostojnosti, po 
Repetovih besedah pa gre za eno redkih nebojevitih himn. 

(Vir: https://www.rtvslo.si/slovenija/zdravljica-je-ze-30-let-ena-redkih-nebojevitih-himn/518793

 
Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Jelka Bojc 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, VALENTINA GSELMAN, TADEJ STERNAD, JASMINA PETELINŠEK, MATEJA 
KREGAR, TATJANA AJD KRAMPL, BERNARDA ŠIBILA 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 

https://www.rtvslo.si/slovenija/zdravljica-je-ze-30-let-ena-redkih-nebojevitih-himn/518793

