ŠOLSKA KRONIKA OSNOVNE ŠOLE FRAM
Šolsko leto 2019/2020

Kjer so v jami mlini sami,
je za hramom hram,
kjer se čuje, kovač kuje TO VAM JE NAŠ FRAM!
(Oroslav Caf, FRAMSKA HIMNA)
Avtorica: Tjaša Šuc Visenjak, mag. prof. TJA - NEM.
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Začetek pouka in število učenčev ter
oddelkov
Prvi šolski dan, 2. 9. 2019
Začelo se je novo šolsko leto in v našo šolo je prvič vstopilo 17 prvošolcev, ki je šolski
prag prestopilo z radovednostjo in zvedavostjo. Ob gledališki igri so se že prvi dan
sprostili in spoznali, da bo tudi v šoli zabavno. Želimo jim, da bo prehod iz igralnic v
učilnico blag in mehak.
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Število delavčev in špremembe
V šolskem letu 2019/2020 je zaposlenih 72 delavcev (v šoli in vrtcu), 1 zaposlena v šoli
in v vrtcu, 1 zaposlena preko javnih del. Skupno je v šoli zaposlenih 47.
Vodstvo šole:
mag. Damjan Gašparič (ravnatelj OŠ Fram)
Jasna Belas (pomočnica ravnatelja)
Novo zaposleni delavci in nadomeščanja:
Lucija Budja (4. B razred - nadomeščanje Katje Ozimič)
Adrijana Ciglar (slovenščina - nadomeščanje Tadeje Antončič)
Saša Kovačec (DSP specialna pedagoginja)
Urška Mule in Saša Strnad Kolar (Javna dela)
Jasmina Ritonja (OPB - nadomeščanje Mojce Lešnik)
Martina Sluga (specialna pedagoginja namesto Janje Čerpes)
Katja Stupan (OPB - nadomeščanje Maje Radinović)

Delo šveta šole in štaršev
Svet zavoda deluje v skladu z zakoni o OŠ in odlokom o ustanovitvi Občine Rače-Fram.
Svet šteje 11 članov.
Sestava:
– predstavniki ustanovitelja: Simona Bratina, Petra Šoba Helbl, Metka Kovač;
– predstavniki šole: Smiljanka Šimundža, Bernarda Šibila, Blaž Preglau, Mirela Jurič,
Vojka Klasan;
– predstavniki staršev: Tomaž Zorko, Mojca Grafenauer, Mojca Toplišek;
– predsednik SZ: Simona Bratina;
– namestnik predsednice SZ: Smiljanka Šimundža.
Delo sveta zavoda:
– poročilo ravnatelja o učno-vzgojnem delu in uspehih šole in vrtca v šolskem letu
2018/19;
– obravnava in sprejem LDN šole in vrtca za šolsko leto 2019/20;
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– obravnava in potrditev najemnin;
– obravnava in potrditev sprememb vzgojnega načrta;
– obravnava samoevalvacije;
– pobude, predlogi, nasveti.
– poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu šole in vrtca in problemih,
– poročilo o inventuri 2019,
– poročilo o zaključnem računu zavoda.
– poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu šole in vrtca in uspehih v šolskem
letu 2019/2020;
– aktualna problematika;
– predlogi za novo šolsko leto, delo med počitnicami.
Predvidene ostale naloge Sveta zavoda:
– sprejemanje sklepov o delu šole, za katere je pristojen;
– sprejemanje splošnih aktov šole;
– potrjevanje različnih komisij;
– obravnavanje morebitnih pritožb;
– sprejemanje inventurnih elaboratov, zaključnega računa šole, poslovnega poročila,
finančnega načrta šole in kadrovskega načrta;
– in druge naloge v skladu z zakonom.
SVET STARŠEV deluje v skladu z nalogo, opredeljeno v šolski zakonodaji. Člani so
predstavniki staršev, izbrani na 1. roditeljskem sestanku v septembru, na katerem
izvolijo predsednika in namestnika.
Predsednik Sveta staršev je Tomaž Zorko, namestnica pa Mojca Toplišek. Na prvem
sestanku Sveta staršev so bile teme razgovora:
– seznanitev in obravnava LDN 2019/2020 šole;
– seznanitev in obravnava LDN 2019/2020 vrtca;
– pobude in predlogi;
– konstituiranje sveta;
– poročilo o realizaciji LDN š. l. 2018/2019;
– vzgojni načrt.
Nadaljnji program dela izdelajo člani Sveta staršev.
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Pošebnošti, značilnošti in novošti
vzgojno izobrazevalnega dela
FORMATIVNO SPREMLJANJE
Učitelji skozi vso šolsko leto težimo k aktivnem uvajanju formativnega spremljanja v
pedagoški proces. OŠ Fram je članica razvojne naloge formativnega spremljanja.

UČILNICA NA PROSTEM
S kisikom napolnjeni možgani preverjeno delujejo
bolje in z večjo hitrostjo. To vedenje s pridom učitelji
izkoriščajo in, kot je že navada pri geografiji, tudi pri
drugih predmetih učencem baterije in glave napolnijo z energijo in znanjem.

Projekti
KULTURNA ŠOLA
Kulturna šola je projekt, primarno namenjen
obšolskim dejavnostim na področju kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti
kakovost in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih
staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega
kurikula. OŠ Fram si je že v šol. letu 2014/2015 pridobila z 27 točkami naziv kulturna
šola. Naziv bomo lahko uporabljali naslednjih 5 let do 31. 8. 2020. Ob tem z velikim
veseljem in ponosom sporočamo, da je OŠ Fram ponovno pridobila naziv kulturne šole
za obdobje 2020-2024 (koordinatorka projekta Dora Ožvald).

PLANETU PRIJAZNA ŠOLA
NAZIV ZA ŠOLO FRAM PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA
V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
Planetu Zemlja prijazna šola je projekt, ki sodelujočim pomaga na njihovi poti k
ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvija spoštljiv in
odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Ta projekt se izvaja v želji, da bi
odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave postal način življenja zlasti
prihodnjih generacij. Prijavljeni zavod deluje kot celota – ukrepi za boljšo kvaliteto dela
in bivanja v šoli vključujejo vse: od ravnatelja, učiteljev, učencev, čistilk, kuharic do
hišnika. Na tem natečaju so naši učenci sodelovali v različnih projektih, in sicer: Od
zrna do kruha, Reci čiv, Food Revolution in Etno – eko – logi. Z njimi je naša šola
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zadostila ciljem in dosegla kriterije za pridobitev naziva (koordinatorka projekta Tatjana
Ajd Krampl).

ZDRAVA ŠOLA
V okviru promocije zdravja se bomo zavzemali za čim pestrejšo pokrivanje vseh
področij zdravja. Vsak od nas, ki s(m)o s šolo povezani na katerikoli
način, mora po svojih najboljših močeh prispevati k večjemu
ozaveščanju za zdrav življenjski slog in to na telesnem, duševnem,
socialnem in drugih področjih. Izvajali bomo delavnice v okviru
razrednih ur in pri rednih urah pouka, na katerih bomo med drugim
govorili o duševnem zdravju in delali na izboljšanju le tega ter na
dvigu samopodobe vseh udeležencev v procesu izobraževanja in dela na šoli
(koordinatorka projekta Bernarda Šibila).

POPESTRIMO ŠOLO
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega
socialnega sklada in njegov namen je prispevati k
razvoju inovativnih učnih okolij v okviru katerih se
ustvarijo možnosti za razvoj ključnih kompetenc
učencev (bralna pismenost, socialne in jezikovne
kompetence, učenje učenja, kritično mišljenje,
inovativnost,
ustvarjalnost,
podjetništvo,
raziskovanje, uporaba pametne tehnologije).
Vzgojno-izobraževalne aktivnosti so bodo izvajale
tako individualno kot skupinsko in se bodo
posvečale
posameznikovim
individualnim
potrebam, primanjkljajem in nadarjenostim. Tema projekta je gozdna pedagogika. V
okviru projekta bomo na šoli in v njeni oklici izvajali različne brezplačne dejavnosti izven
rednega šolskega pouka. Delavnice so namenjene vsem učencem (1. – 9. razreda) in
se bodo v največji možni meri izvajale zunaj – v naravi (izvajalka programa Jasmina
Petelinšek).

INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1
Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo
implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni
scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim
različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo
razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in
prostoru razširjajo izven učilnice (koordinatorka projekta Vesna Lešnik).
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Več na: https://www.inovativna-sola.si in https://www.facebook.com/inovativnasola

GLAS UČENCA
V projektu Glas učenca – most do
učenja (BRIDGE) so učitelji razvijali različne
modele partnerskega sodelovanja učitelja z
učenci. Učitelji so zagotavljali priložnosti za
aktivno udeležbo učencev in razvijanje njihovih
spretnosti ter odnosov, ki jih bodo potrebovali
kot odgovorni državljani. Delo na način, ki ga
predvideva ta projekt, se tesno povezuje s
formativnim spremljanjem. V projektu je sodelovalo 15 šol iz petih evropskih držav
(Madžarska, Nizozemska, Škotska, Irska in Slovenija). Rezultati vseh sodelujočih držav
bodo prosto dostopni na platformi za razširjanje rezultatov projektov Erasmus+
(koordinatorke projekta Jelka Bojc, Nataša Maver Šoba, Dora Ožvald).

PROJEKT POGUM
Krepitev kompetence
podjetnosti in spodbujanje
prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v
osnovnih šolah
Naša šola se je letos vključila v projekt Pogum in je ena izmed implementacijskih šol.
Projekt je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod
okriljem ZRSŠ in MIZŠ. Odločili smo se področje Šola kot središče skupnosti. Z učenci
bomo pripravili predstavitve kulturne dediščine kraja. Učenci bodo postali turistični
vodiči (koordinatorka projekta Nataša Maver Šoba).

DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Šola aktivno vzpodbuja nadarjene učence ter njihove talente krepi z raznimi dodatnimi
nalogami, dejavnostmi, tekmovanji, raziskovalnimi nalogami, itn.
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ERASMUS + OVERCOME
Osnovna šola Fram z letošnjim šolskim letom
vstopa v že tretji mednarodni projekt, ki bo
tekom dveh let obarvan s športom, zdravjem in
medkulturno-jezikovno ozaveščenostjo. Gre za
strateško partnerstvo med šolami, ki temelji na izmenjavi
učencev. Kot navajajo v krovni organizaciji Cmepius je
namen KA2 projektov dvig kakovosti poučevanja,
usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacija
institucij in inovacija družbe. Partnerske države (Nemčija,
Ciper, Španija, Finska in Slovenija) bomo pod spodbudnim
naslovom OVERCOME (Premagajmo - koordinatorka
projekta Simona Napast) združile skrb za duševno in telesno
zdravje, obenem spoznavale tuje kulture in navade ter premagovale jezikovne ovire
(http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/).

eTWINNING
V okviru mednarodnega projekta eTwinning z
naslovom Christmas and other holidays around the
world (Božič in ostali prazniki sveta) učenci 6. a
razreda pri pouku angleščine spoznavajo božične in
ostale praznike po svetu. V projektu, ki se je začel
konec novembra, so se med seboj predstavili ostalim
sodelujočim učencem (ki prihajajo iz Španije, Turčije
in Romunije). Naredili so božične voščilnice v
angleškem in maternem jeziku ter prebrali želje v več tujih jezikih. V projektu si bodo
učenci med seboj izmenjali tradicionalne recepte, običaje in praznovanja svojih
domovin (koordinatorka projekta Tjaša Šuc Visenjak).
V 4. in 5. razredu sodelujejo učenci v eTwinning projektu z naslovom Life cyclerecycle, kjer predelujejo hrano, izdelke in ostale materiale za novo uporabo v
povezavi z angleškim jezikom (koordinatorka projekta Urška Purg).
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RASTEM S KNJIGO, 2. in 10. 10. 2019
V okviru vseslovenskega projekta Rastem s knjigo
sedmošolci vsako leto obiščejo eno od bližjih
splošnoizobraževalnih knjižnic. Nekaj let zapored
je to SIK Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici, kjer
jih prijazna knjižničarka, ga. 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 Elvis Škorc, genialni štor, avtorice
Janje Vidmar (koordinatorka projekta Simona Napast).

EVROTRIBUNA: MEDNARODNI PROJEKTI OSNOVNE ŠOLE FRAM
Čeprav se je naš mednarodni projekt za
trenutek ustavil, pa je dodatno delo kljub
temu teklo. Tako smo v 'medčasju' za
Radio Maribor posneli zanimivo oddajo o
različnih projektih, s katerimi popestrimo
naš šolski vsakdanjik in predpisani
kurikulum. Snovalec oddaje, Stane
Kocutar, je pred mikrofon povabil
mentorico nekaterih projektov, Simono
Napast, o svojih mednarodnih izkušnjah
pa so spregovorile devetošolke Nuša Ačko, Neli Lunežnik in Aleksandra Anastasova.

Posnetek lahko poslušate na povezavi:
https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijskatribuna/174695910?fbclid=IwAR0TeVxfHXGmhUO0oj
R2Z1YCDXhG0dx6dYUPNLClLJRE9FNra-yvFuGqsa4
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Špremembe šolškega okoliša
Sanacija strehe na telovadnici OŠ Fram v času počitnic.

Gradnja avtobusnega postajališča pred OŠ Fram.
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Dogodki v kraju in okoliči
SPOMIN NA VIHRE 2. SVETOVNE VOJNE
MePZ dr. Pavel Turner Fram in učenci OŠ Fram so
24. septembra nastopili na spominskem dogodku
narodnoosvobodilnega boja na Planici pri turistični
in eko kmetiji Pri Baronu. Tudi v novih rodovih
gojimo spomin in opomin na nesmiselnost vojn ter
počastimo spomin na požige pohorskih kmetij.

JESENSKA TRŽNICA S KOSTANJEVIM PIKNIKOM
Šolski sklad Osnovne šole Fram
je v sodelovanju s šolo v četrtek,
17. 10. 2019, že 5. leto
zapovrstjo organiziral gibalne
govorilne ure, obogatene z
jesensko tržnico in kostanjevim
piknikom. Na ta način smo
obeležili 26 let zdrave šole ter
razvijali in krepili zdrav življenjski
slog.
Starši, učenci in učitelji smo se
zbrali pred DTV Partizan Fram,
kjer smo ob lepem sončnem vremenu pokušali jesenske dobrote in zbirali
prostovoljne prispevke v zameno za zimsko ozimnico. Takšna prireditev, kjer so se
stojnice šibile pod slastnimi marmeladami, vloženo zelenjavo, medom, zelišči, čaji,
sokovi, domačim kruhom in drugimi dobrotami, vsako leto znova uspeva zaradi
dobrodušne pomoči naših lokalnih kmetovalcev, vinogradnikov, mlinarjev in vseh
ostalih posameznikov, ki poskrbijo, da nikoli ničesar nič ne zmanjka.
Letos so nas z različnimi izdelki podprli Sadjarstvo in vinogradništvo Greif, Turizem in
vina Papež, Vinogradniška in živinorejska kmetija Jakl, Mozaik dobrot, Pohorske
dobrote, Kmetija Tomše, Mlinarstvo Pečovnik, Boštjan Lešnik, nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, Turistična in ekološka kmetija Pri Baronu, Aurora trgovina in
storitve Oto Helbl s.p., Občina Rače–Fram ter številni posamezniki.
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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.
Hvala vsem, ki ste se ustavili
ob stojnici in izkazali
humanitarnost, vsem
odbornikom in predsednici
KO RK Fram, ki z veliko
mero sočutnosti pripravijo
bogato stojnico, in vsem, ki
ste darovali kruh in
pekovske izdelke.

4. OKTOBER – MEDNARODNI DAN ŽIVALI
Ob svetovnem dnevu živali, ki so ga proglasili že
leta 1932, društva za varstvo in zaščito živali po
vsem svetu prirejajo dogodke z namenom
opozarjanja in opominjanja ljudi, kako pomembno
vlogo imajo živali v našem vsakdanjem življenju.
Tudi na naši šoli smo ob dnevu živali na šoli organizirali zbiranje hrane za mariborski
azil.
Mnoge zavržene živali najdejo svoj novi dom v zavetišču, kjer za njih lepo poskrbijo.
V imenu azila in v imenu šole se vam zahvaljujemo za podarjeno hrano, igračke in
odeje.

KOMEMORACIJA
25. 10. smo ponovno združili moči OŠ Fram in
NOB Fram in se s krajšo komemoracijo poklonili
padlim žrtvam na centralnem spomeniku pri
šoli. Letošnja komemoracija je bila
medgeneracijsko obarvana, nastopili so tako
učenci kot učitelji. Slišali so se zvoki klavirja,
violin, kitar in zapeli mladi ubrani glasovi, ki so
dopolnili doživeto deklamiranje učenk in
učiteljic.
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SVETOVNI DAN ZBOROVSTVA, 4. 12.
Pevci framskega mladinskega pevskega zbora so se kot eden izmed petih
povabljenih zborov predstavili na koncertu v Dvorani Union, ki sta ga organizirala
Javni sklad za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Maribor. Počastili so se
pokojnemu zborovodji, glasbenemu pedagogu in skladatelju Branku Rajštru, ki je
pustil neizbrisne sledi v slovenskem zborovstvu, s tem ko je kar 25 let vodil Mladinski
pevski zbor Maribor in z njim dosegel mnoga priznanja na tekmovanjih v Sloveniji in
po svetu. Ob tem dogodku so mu postavili tudi doprsni kip v preddverju dvorane.
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Dogodki in prireditve v šoli
ŠPORTNI DAN, 18. 9. 2020 pohod
V sredo, 18. 9. 2019, je bil izveden 1. športni dan v tem šolskem letu za učence 1. in
2. razredov, 4. in 5. razredov ter učence od 7. do 9. razreda. Učenci 1. in 2. razredov
so se odpravili na krajši pohod po bližnji okolici šole. Učenci 4. in 5. razredov so se
odpravili na Tri Kralje, kjer se so sprehodili po Urškini poti. Učence 5. razredov je Urška
povabila na pot mimo cerkve Sv. Treh kraljev, Velikega vrha, Urškinega križa, Črnega
jezera do Osankarice, kjer jih je čakal avtobus. Učenci od 7. do 9. razreda so se
odpravili na pohod na Donačko goro. Kljub oblačnemu vremenu je bila izkušnja pohoda
prijetna in vredna ponovitve.

ŠPORTNI DAN, 9. 10. 2020
Kako zabavno je, ko se na dolgo pot okoli Frama v različnih časovnih presledkih poda
28 skupin z zelo zanimivimi imeni (od Telebajskov do Genijev). Od teh se jih nekaj
skoraj zgubi, ostali krenejo po napačni poti, spet tretji uspešno pridejo do cilja, a
njihove oddane naloge učitelja Črtomirja ob pregledovanju nemalokrat spravljajo v
smeh ali v zmajevanje z glavo.
Svoj orientacijski krst so prestali tudi četrtošolci, saj je bil tovrstni športni dan prva
samostojna preizkušnja skupinskega delovanja in reševanja nalog.
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TEHNIŠKI DAN, 17. 10. 2019
Tehniški dan je bil namenjen
predstavitvi dela Rdečega križa,
otroci so se srečali z različnimi
poškodbami in njihovo oskrbo, večji
učenci pa so že spoznavali temeljne
postopke oživljanja. Obiskala nas je
gasilska brigada Maribor, z njenim
sodelovanjem smo ponovili
pomembna pravila v primeru
evakuacije in prehodili evakuacijske
poti na šoli. V posameznih razredih so se izvedle delavnice na temo odgovornosti,
kjer so učenci na podlagi različnih življenjskih situacij iskali poti reševanja in
spoprijemanja s težavami.

NARAVOSLOVNI DAN – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN ERASMUS DAN,
15. 11.
Namen prehrani in športu posvečenega
dneva je, spoznati pomen zdrave
prehrane, gibanja za zdravje, lokalno
pridelane hrane – kratkih verig ter se
zavedati pomena vključevanja v projekte,
kot sta Šolska shema in Tradicionalni
slovenski zajtrk. Zaradi naše priključitve
mednarodnemu projektu Erasmus+, ki se
prav tako posveča omenjenima temama,
smo letos ta dan namenili tudi njemu, zaradi česar so bile naše vsebine dodatno
popestrene.
Učenci so ta dan uživali le slovensko hrano, pridelano v naši okolici oz. slovenskega
porekla, in sicer: domači kruh se peče v Rančah iz slovenske moke – Lešnik, domače
mleko je iz Orehove vasi – Peter Hecl, med je priskrbelo čebelarstvo Hergan, maslo iz
slovenskega mleka izdelujejo Ljubljanske mlekarne, jabolka so iz Frama (kmetija
Greif). K lažji prebavi so pripomogle
gibalne urice v telovadnici.
Letos so nam pri izvedbi programa
priskočili na pomoč tudi framski
gasilci, ki so za učence pripravili
zanimiv športni poligon, mlinarstvo
Pečovnik je učence seznanilo z
vrstami moke, pridobivanjem le-te in
peko kruha, v oljarni Fram pa so
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poskrbeli za strokovno vodenje po obratu, kjer so učenci izvedeli veliko novega o naši
pomembni tovarni.

TEHNIŠKI DAN – PRIPRAVA NA PREDBOŽIČNI
BAZAR, 25. 11. 2019
Letošnja priprava na vsakoletni bazar je ponovno
ponujala veliko dejavnosti in na koncu pokazala
mnogo doseženih ciljev, kot so skiciranje zamisli
(škatlice, smreke za vrata, snežne krogle, obeski za
jelko, voščilnice, aranžiranje ikeban), ustvarjanje
novih idej; učenci so ob uporabi pripomočkov in orodij
za različna gradiva utrdili stare in spoznali nove
obdelovalne postopke.

KULTURNI DAN, 19. in 24. 12.
Zadnje decembrske dni smo preživljali
delovno, obenem pa tudi zabavno.
Učenci 1. in 2. triletja so se ob gledališki
predstavi Mica pri babici na komornem
odru SNG Maribor iz srca nasmejali.
Micijada nabrite Mice, polne domišljije,
jih je sicer popeljala na razburkano
morje, a za prav aprilsko topel december
pustolovščina ni bila prav nič moteča.
Učenci višje stopnje pa so leto zaključili z muzeji, v ustanovah, kjer čas lahko zavrtimo
nazaj. Obiskali so kar tri, in sicer Muzej NOB, Pokrajinski muzej ter Narodno galerijo.
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ŠPORTNI DAN, 4. 2. 2020
Zimski športni dan smo želeli vključiti
v
teden
mobilnosti
projekta
Erasmus+, a smo se krepko ušteli,
saj je vreme več kot nasprotovalo
smučarskim dogodivščinam na
Pohorju. Preostale so nam le
plavalne in drsalne preizkušnje, a
nam to ni nič kaj zmanjšalo
športnega zagona.

ERASMUS+ OVERCOME
Prvi teden februarja smo na Osnovni
šoli Fram kot prvi gostili naše tuje
partnerje
v
okviru
projekta
Overcome pod okriljem Erasmus+.
Ko je 8 učiteljev in 16 učencev
prestopilo prag naše šole, je vsak
dan kar vrvelo od razigranosti, vrstile
so se pestre dejavnosti, mladi so se
med seboj spoznavali in povezovali,
učitelji izmenjevali izkušnje in iskali
podobnosti v različnosti. Pridih resnosti je našemu druženju dodalo televizijsko
snemanje in obisk novinarke, kar je pričalo o pomembnosti zadanega projekta.
Gostje niso mogli prehvaliti naše lepe domovine, čudovitih Štajercev in gostoljubja tako
učiteljev kot učencev na naši šoli, predvsem pa staršev, ki so na svoje domove sprejeli
mlade 'Erasmusovce'. S seboj so prav vsi odnesli nepozabne spomine. Bili smo
spontani, a hkrati dobro organizirani. Šport in kulturo smo povezali s slovensko
kulinariko ter med evropskimi gosti od vzhoda do zahoda in s severa do juga spletli
pristne prijateljske vezi.
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KORONAVIRUS IN ZAPRTJE ŠOL, VRTCEV IN DRUGIH IZOBRAŽEVALNIH
USTANOV
Pouk v mesecu marcu je potekal do 13. 3. 2020. Zaradi nesrečnega virusa so se zaprle
vse izobraževalne ustanove tudi v Sloveniji ter začele odpovedovati vse ostale
dejavnosti, ki bi lahko ogrožale naša življenja, predvidene v tem šolskem letu.

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.
Založba Avrora je izdala otroški vodnik Z znanjem nad viruse, v katerem so preprosti
napotki, kako se spopasti z nevidnimi napadalci našega imunskega sistema.

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 lahko spet
skupaj.
Zaradi trajanja virusnega stanja po državi in razglasitve epidemije so izobraževalni
zavodi, vključno z našim vrtcem in šolo, ostali zaprti vse do 18. 5. 2020. Takrat se je
vrnila prvi triada otrok. Dne 25. 5. 2020 so sledili še devetošolci. Od 1. junija se je
življenje v šolske klopi ponovno začelo vračati v večjem številu še s prihodom učencev
4. in 5. razreda. Šola je ponovno zaživela z vrnitvijo vseh učencev v sredo, 3. 6. 2020.
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Delo se je nenadoma
preselilo v digitalno obliko
pouka, t.i. pouka na daljavo,
kjer smo učitelji, učenci in
vodstvo šole aktivno delovali
na daljavo. Kljub epidemiji se
naše poslanstvo ni ustavilo.
Zaživele so spletne učilnice,
videokonference,
spletne
aplikacije in računalniška
pismenost je postala še bolj
pomembna v tem času.
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ŠPORTNI DAN NA DALJAVO, 9. 4. 2020
Na OŠ Fram
smo si ta
dan zamislili
kot zdrav, s
športnimi
aktivnostmi
in
zdravo
prehrano
izpolnjen
dan v sklopu
družine. Ker
kar
nekaj
staršev hodi v službo ali dela od doma, so imeli možnost
izvedbe športnega dne tudi med vikendom. Učenci so
lahko izbirali med štirimi aktivnostmi: pohodništvo, tek v naravi, kolesarski izlet in
aktivnosti na dvorišču oziroma travniku. Prav tako je bil namen, da na ta dan posežejo
po zdravih jedeh tako za zajtrk, kosilo kot za večerjo. Zato so v ta namen dobili tudi
nekaj slastnih receptov in se po želji preizkusili v njihovi pripravi. Večina učencev
oziroma družin se je odločila za pohodništvo, nekaj jih je tudi odšlo na kolesarski izlet.
Manjši delež se jih je odločil za igre na dvorišču oziroma so se le-teh poslužili po
končanem pohodu ali kolesarjenju.
KULTURNI DAN NA DALJAVO, 24. 4. 2020
Učenci 1.-9. razreda so letošnji kulturni dan posvetili ogledom različnim gledališkim
predstavam, poslušanju radijskih iger in branju zgodb, vsem dejavnostim pa je bilo
skupno to, da so bile interdisciplinarno zasnovane in poleg literarnih užitkov ponujale
tudi veliko ostalega znanja, katerega so učenci pridno strnili v zanimive pesnitve.
TEHNIŠKI DAN, 22. 6. 2020
Sedmošolci so ponedeljkovo dopoldne opisali kot
pestro in zanimivo, predvsem pa je bil tehniški dan
drugačen in zelo delovno in ustvarjalno naravnan.
Učenci so dobili različne lesene palice, iz katerih so
morali zgraditi most. Končni zmagovalki sta z najhitreje
'zgrajenim' mostom postali Neža Gačnik in Lana Lopič
iz 7. b.
NARAVOSLOVNI DAN, 23. 6. 2020
Sedmošolci so v okviru naravoslovnega dne raziskovali posamezne ekosisteme in
izvajali zanimive poizkuse. Povedali so, da je bilo zanimivo in nekoliko mokro, predvsem
pa zabavno in poučno.
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ŠPORTNI DAN IN PREDAJA KLJUČA, 16. 6. 2020
V torek, 16. junija 2020, je bil izveden zadnji športni
dan. Zaradi razmer, povezanih s covid-19, in omejitev
glede avtobusnih prevozov smo se odločili, da ga
izvedemo v obliki pohodov po okolici Frama in
izkoristimo priložnost za spoznavanje lepot framskih
hribov. V različne smeri so se podali učitelji in učenci
1.- 8. razreda, 9. razred pa je športni dan izvedel teden
dni prej v obliki plesnih delavnic in priprave na valeto.
Prvošolci so odšli v Kopivnik, drugošolci so le-temu
dodali še Morje, učenci 3. razreda so se odpravili k sv.
Neži in nato v Varto, četrtošolci so se sprehodili do
Morja in na tamkajšnjem igrišču izkoristili možnost za
športne igre in druženje, preden so se vrnili v šolo.
Učenci 5. razredov so se prav tako odpravili v smeri Morja, nato pa pot nadaljevali v
smeri Planice (do Lepega vrha). Šesto- in sedmošolci so se vzpeli v Ranče, spustili v
Varto in se sprehodili do šole. Učenci 8. razredov so se odpravili proti Kopivniku, kjer
bi naj pot nadaljevali čez Lepi vrh, vendar so zaradi hitrega premagovanja zadane poti
načrt nekoliko spremenili in se podali proti Planici do Eko kmetije Uranjek. Nato so pot
nadaljevali proti Rančam.
Preden pa so se učenci razkropili na vse
strani in uživali v pohodništvu, 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.

KULTURNI DAN, 24. 6. 2020
Zadnji kulturni dan in obenem zadnji dan v tem šolskem letu je bil posvečen naši
domovini, predvsem pa nekoliko drugačen, a prav zaradi je tako učence kot njihove
učitelje navdušil in prevzel. Učenci prvega triletja so se potepali po naši domovini v
literarnih delih in na to temo poustvarjali. Po uradnem delu, ki so ga pripravili šestošolci,
so učenci postali udeleženci skorajda resničnostnega šova, v katerem so se borili za
prvo nagrado. Simona Napast je pripravila zabavne, kreativne, medpredmetno
zasnovane naloge v aplikaciji Action Bound, povezane s Slovenijo in njenim praznikom,
dnevom državnosti. Tesno je bilo, a vselej zmaga le eden, in to so bili učenci 6. a,
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katerim so tesno sledili učenci 7. b, za njimi pa je za korak zaostajal 8. a. Za prvi dve
mesti so bile rezervirane glavne nagrade, tretjeuvrščeni pa so prejeli tolažilno, ki pa je
bila enako sladka.
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Druge dejavnošti
POLETNO JESENSKA ŠOLA V NARAVI UČENCEV 9. RAZREDA
V zgodnjih jutranjih urah se je pričela pot proti Vodicam. Okoli poldne, ko so prispeli na
cilj, se jim je na kratko predstavilo dogajanje naslednjih dni. Razdelili so se v skupine, v
okviru katerih so se učili in preizkušali nove vodne športe. Učili so se jadrati, supati,
surfati in voziti s kajaki. Okoli dveh popoldan so se med potjo proti Sloveniji še ustavili
v zabaviščnem parku Fun Park Biograd, kjer so preizkusili vse atrakcije, tudi tiste najbolj
strašne.

JUMICAR DAN
26. septembra so četrtošolci izvedli dan z Jumicarjem. Vse
ure pouka so namenili varni hoji v prometu, zaključili pa z
vožnjami avtomobilčkov na poligonu.

SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST
V torek, 15. 10. 2019, smo za naše najmlajše učence
pripravili poseben sprejem v našo veliko šolsko skupnost. Najstarejši učenci,
devetošolci, so jim v ta namen pripravili pravi lov za skritim zakladom. Skupaj smo se
podali na pot raziskovanja znanja, učenja, prijateljstva, spoštovanja in zaupanja. Na
poti smo se ustavili v 2. b, 3. a, pri učiteljici zgodovine in pri g. ravnatelju, ki so nam dali
pomembne napotke za uspešno delo v prihodnje.
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OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO
25. novembra je bilo v dvorani DTV Partizan glasbeno obarvano ozračje. Kot že nekaj
let do sedaj so učenci OŠ Fram nastopili na prireditvi Otroci pojejo slovenske pesmi in
se veselijo, ki jo organizira družba Radio Tednik Ptuj. Po uvodnih besedah gospoda
ravnatelja so se nam kot prvi predstavili učenke in učenci od 1. do 5. razreda ter s svojo
prisrčnostjo in pristnostjo takoj prebili led.
Slišali smo male zvezdnice in zvezdnike: Najo Cehtl, Urbana Napasta, Tinkaro Tonejc,
Tajo Maver, Ajdo Lah, Mašo Frešer in Jakoba Korena. V višji kategoriji so svoji starosti
primerno suvereno nastopile velike dive: Katarina Mlakar, Zoja Štern, Ana Burulič,
Olivija Rozman, Nika Bezgovšek in Eva Lah.
Komisija je izbrala dva najboljša pevska nastopa, ki nas bosta zastopala na pomladnem
polfinalu. Letos je to uspelo Maši Frešer v mlajši in Zoji Štern v starejši kategoriji.

BOŽIČNI BAZAR, 29. 11. 2019
Zadnji petek v novembru
smo se ponovno imeli
priložnost
načuditi
mojstrovinam
izpod
otroških rok. Koliko lepih
izdelkov so nam ponujale
stojnice na božičnem
bazarju.
Za
majhen
prispevek smo domov
odnesli delo otrok, ki so z
velikim srcem izdelali
okrasje za vsak dom.
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1. ŠOLSKI PARLAMENT
14. novembra smo na 1. šolskem parlamentu odprli zanimiva vprašanja. Rdeča nit
naših pogovorov je bila Kaj lahko v šoli naredimo za uspešno poklicno pot. Odgovori
so se nanašali predvsem na:
1. dobro in kvalitetno informiranje ter raziskovanje in lastna angažiranost učencev:
- s strani Zavoda za zaposlovanje o deficitarnih poklicih in o tem, kakšnih poklicnih
profilov primanjkuje na trgu dela;
- kaj so poklici prihodnosti;
- kako izbrati poklic, ki je zame najbolj ustrezen.

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT, 13. 12. 2019
Vodilna nit letošnje prireditve je bila iskanje sreče, ki nima svojega domovanja, marveč
je doma v naših srcih; zagotovo jo najde vsak, ki le zna prižgati srčno luč.
Pestro
pevsko-instrumentalnoplesno-dramsko
prireditev
je
dodatno
obogatila
posebna
računalniška scena, katero je
mojstrsko pripravila učiteljica likovne
umetnosti, Maja Patty. Dora Ožvald
je s svojimi pevkami, pevci in
instrumentalisti kot vsa leta do sedaj
premikala glasbene meje, Štefanove
baletke so navdušile enako kot
Matejine plesalke, prvošolke Naja,
Iva, Pia in Ana pa so skupaj z voditeljema Tonjo
in Timotejem odlično besedilno in koreografsko
zlepile celotno prireditev. Valentina Gselman je
s petošolci, Zalo, Žigom in Anejem, pripravila
igro, ki je s svojo sporočilnostjo podprla misel
letošnjega koncerta. Tehnična podpora s strani
KUD-a dr. Pavel Turner Fram in učitelja
Črtomirja Gojkoviča je bila neprecenljiva, saj je
bilo le tako vse točke mogoče izvesti brezhibno in tekoče, k čemur so pripomogle
spremljevalne učiteljice, ki so se odrekle ogledu koncerta, da je v zaodrju teklo vse, kot
je treba.
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INTENZIVNE VAJE MPZ
10. 1. in 11. 1. so pevci MPZ Fram
obiskali CŠOD Spuhlja, kjer smo začeli
z
intenzivnimi
pripravami
na
prihajajoča tekmovanja in revije.
Učenci so bili zelo produktivni, prebrali
smo kar nekaj novih skladb, med njimi
tudi Žurajev Scerzo, ki je bila napisana
posebej za naš mladinski zbor. Zvečer
sta nas obiskala tudi naša nekdanja
učenca, Martin Burulič in Luka Salesin
Voh, ki sta večer popestrila s petjem in harmoniko.
Za izvedena dva dneva gre zahvala staršem, občini Rače-Fram in Pošti Slovenije,
seveda pa tudi učiteljicama spremljevalkama, Simoni Napast in Jasmini Petelinšek.
ŠOLA V NARAVI ZA ŠESTOŠOLCE
Od 20. do 24. januarja smo se s
šestošolci in spremljevalnimi učitelji
odpravili na smučanje v šolo v naravi,
ki je potekala na Arehu, natančneje v
hotelu Zarja. Učenci so se preizkusili
predvsem v smučarskih veščinah.
Nekateri so prvič stopili na smuči,
drugi so bili že izurjeni in pravi
smučarski
strokovnjaki.
V
popoldanskem času so pridobivali
znanje in razširjali obzorja na raznih
predavanjih (prisluhnili so splavarju, lovcu, se podali na večerni pohod z lučkami), kjer
so vzorno sodelovali. Pomerili so se tudi v čistoči in predstavitvi sob, zmagovalno sobo
pa je čakalo sladko presenečenje. Nekaj časa smo se borili še z virozami, a je bilo
petdnevno doživetje kljub temu prijetno za vse udeležence.

26

ŠOLAR NA SMUČI
Da bi čim večjemu številu otrok
omogočili to lepo izkušnjo, smo se s
četrtošolci 20. 1. 2020 udeležili
akcije Šolar na smuči. Namen le-te
je, da se otroci naučijo osnov
smučanja ter osvojijo pravila varnosti
na smučiščih. 14 učencev je na
smuči stopilo prvič, se učilo varno
zaustavljati in preprosto spreminjati
smer, ostali pa so že spretno vijugali
po zasneženih strminah pod vodstvom učiteljev smučanja. Dan smo zaključili
zadovoljni in polni novih izkušenj.
OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI
V ponedeljek, 15. 6., je potekalo polfinale
prireditve Otroci pojejo slovenske pesmi in
se veselijo. Tokrat je bilo le-to izvedeno
drugače, kot smo ga vajeni. Učenki Mašo
Frešer iz 5. b razreda in Zojo Štern iz 6. a
razreda, ki sta zastopali našo šolo, so s
strani Radia Ptuj povabili v studio, kjer sta
posneli izbrano pesem. Čeprav se naši
pevki nista udeležili v finale, jima veljajo
iskrene čestitke za odlično zapeti pesmi.

(Vir:
https://www.radio-ptuj.si/otroci-pojejo-slovenske-pesmi/3735-otroci-pojejoslovenske-pesmi-in-se-veselijo-6-sezona-polfinale-1-del)
ODHOD DEVETOŠOLCEV, 15. 6. 2020
Učitelji se s stiskanjem pri srcu vsako leto poslavljamo od devetih let skrbi za 'naše
otroke', s katerimi se povežemo v eno družino in stkemo tesne vezi. In ko odidejo, v
nas pustijo toplino, na šoli in v učilnicah pa svoj odtis, kot je razvidno s spodnjih
fotografij.
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ZLATE PETICE, 19. 6. 2020
Kar deset naših devetošolcev (Maj Toplišek,
Julija Šteharnik, Aleksandra Anastasova,
Jakob Ogorevc, Zala Grafenauer, Tonja
Unuk, Tinkara Praznik, Nuša Ačko, Vito
Gojkovič in Neli Lunežnik) je vsa leta
osnovnošolskega šolanja doseglo odličen
uspeh, za kar so na osrednji prireditvi v
počastitev praznika naše občine prejeli
spominsko zlato petico iz rok župana Branka
Ledineka.
KOMEMORACIJA NA GROBU TALCEV V VARTI, 21. 6. 2020
Tudi to leto so v nedeljo učenci OŠ Fram
nastopili s petjem, igro na instrumente in
deklamiranjem na komemoraciji, ki poteka
na grobu talcev v Varti. Naši učenci, Ana
Burulič, Eva Lah, Nik Kranjc, Neli Lunežnik,
Nuša Ačko in Julija Šteharnik, so z
dovršenim nastopom naredili velik vtis na
poslušalce. Posebna zahvala pa velja tudi
našemu bivšemu učencu Martinu Buruliču,
ki je priskočil na pomoč. Mentorici Dora
Ožvald in Smiljanka Šimundža sta bili nanje
upravičeno ponosni.
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Došezki učenčev in delavčev šole
TEKMOVANJA IN RAZISKOVALNE NALOGE
MALE SIVE CELICE
V torek, 24. 9. 2019, je na
OŠ Rada Robiča Limbuš
potekalo predtekmovanje
za oddajo Male sive celice,
katerega sta se udeležili
tudi dve ekipi OŠ Fram.
Prvo so sestavljali: Tara
Medved, Anej Grujič in
Tonja Unuk, drugo pa
Urban Polenčič, Žan Terti
nek
in
Aleksandra
Anastasova. Učenci so se izredno zavzeto in uspešno lotili miselnih izzivov, vendar se
jim ob hudi konkurenci žal ni uspelo uvrstiti v nadaljnjo stopnjo tekmovanja (mentorica
Jožica Ravš).
LOGIKA
Letošnjega šolskega tekmovanja iz znanja logike se je udeležil 101 tekmovalec naše
šole. Prejemniki bronastih priznanj so objavljeni na spletni strani ZOTKS, na povezavi:
https://www.zotks.si/logika/rezultati. Na državno tekmovanje, ki je potekalo v soboto,
19. 10. 2019, na OŠ Majšperk, so se uvrstili: Eneja Zavec Blažič iz 7. a, Miha Gorše
Pihler iz 8. a, Nuša Ačko iz 9. a in Aleksandra Anastasova iz 9. b. Letošnjega šolskega
tekmovanja iz znanja logike se je udeležil 101 tekmovalec naše šole. Prejemniki
bronastih priznanj so objavljeni na spletni strani
ZOTKS, na povezavi:
https://www.zotks.si/logika/rezultati. Na državno tekmovanje, ki je potekalo v soboto,
19. 10. 2019, na OŠ v Poljčanah, so se uvrstili Eneja Zavec Blažič iz 7.a, Miha Gorše
Pihler iz 8.a, Nuša Ačko iz 9.a in Aleksandra Anastasova iz 9.b. Iskreno čestitamo
dobitniku ZLATEGA PRIZNANJA na državnem tekmovanju iz znanja logike, Mihi
Goršetu Pihlerju (mentorici Polona Čuk Kozoderc in Vesna Lešnik).
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA UČENCE 8. RAZREDA
Tekmovanje iz angleškega jezika za osmošolce se je odvijalo v ponedeljek, 21. 10.
Tekmovalo je 10 učencev, od katerih pa nikomur ni uspelo zbrati dovolj točk za prejem
bronastega priznanja ali uvrstitev na novembrsko državno tekmovanje (mentorja
Simona Napast in Blaž Preglau).

29

TEKMOVANJE V ZNANJU IZ SLADKORNE BOLEZNI
11. 10. so osmo- in devetošolci izkazovali znanje o sladkorni bolezni. Od 22-ih
sodelujočih so Aleksandra Anastasova, Neli Lunežnik, Zala Grafenauer in Julija
Šteharnik zbrale dovolj točk za prejem bronastega priznanja, na državno tekmovanje
pa se ni uvrstil nihče (mentor Daniel Veselič).
ANGLEŠČINA
14. 11. so se na šolskem tekmovanju iz znanja v angleškem jeziku potili devetošolci.
Od 7-ih tekmovalcev jih je pet zbralo dovolj točk za osvojitev bronastega priznanja
(Tinkara Praznik, Jernej Štern, Zala Grafenauer, Julija Šteharnik in Nuša Ačko); na
območno raven, ki je bila 15. 1. 2020, pa se je uvrstila Tinkara. Na OŠ Markovci je
potekalo regijsko tekmovanje iz angleškega jezika za devetošolce. Udeležila se ga je
Tinkara Praznik. Naloge so se navezovale na delo Turtles All the Way Down izpod
peresa Johna Greena, bolj poznanega po uspešnici Krive so zvezde. Tinkara se je na
tekmovanju odlično odrezala, saj je dosegla 96 % vseh možnih točk in se tako uvrstila
na državno tekmovanje, ki bi bilo v mesecu marcu, a je zaradi Koronavirusa tudi to
odpadlo (mentorica Tjaša Šuc Visenjak).
RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE BOBER
V letošnjem šolskem letu je tekmovanje Bober potekalo od 11. do 15. novembra. Na
državnem nivoju je tekmovalo okoli 28800 tekmovalcev, kar je skoraj 5000 učencev
manj kot lani. Tekmovali so učenci od 2. do 9. razreda. Učenci od drugega do petega
razreda so naloge pisali na papirju, medtem ko so jih ostali reševali preko računalnika.
V skupini od drugega do petega razreda je tekmovalo 117 učencev, ki so skupaj prejeli
28 bronastih priznanj. Skupina od šestega do devetega razreda je štela 72 učencev in
dobila 34 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje, ki je bilo 18. 1. 2020 v Ljubljani,
se je uvrstil Miha Gorše Pihler. Nanj se je uvrstilo
0.7% najboljših tekmovalcev izmed vseh, ki so
tekmovali na šolskem tekmovanju, kar pomeni,
da je že sama uvrstitev na to stopnjo tekmovanja
izreden uspeh. Iz naše šole je to uspelo Mihi
Goršetu Pihlerju, ki je dobil celo zlato priznanje, v
skupni uvrstitvi pa je dosegel drugo mesto
(mentor Vinko Fingušt).
POSAMIČNO REGIJSKO ŠAHOVSKO TEKMOVANJE
18. 11. 2019 se je v Kamnici odvijalo posamično regijsko šahovsko tekmovanje.
Udeležilo se ga je tudi devet naših učencev, in sicer: Maj Toplišek, Vito Gojkovič, Tonja
Unuk, Miha Gorše Pihler, Jure Božič, Mark Šteharnik, Taja Lešnik, Nina Lešnik, Lucija
Radoš in Matic Klauž. Vsi našteti učenci so se uvrstili v zgornje dele razvrstitvenih
lestvic.
30

Imamo pa tudi dva dobitnika odličij, in sicer: Lucija Radoš je v kategoriji deklic do 9 let
osvojila tretje mesto, Matic Klauž pa v kategoriji dečkov do 9 let prvo mesto (mentorica
Nataša Maver Šoba).

REGIJSKO EKIPNO ŠAHOVSKO PRVENSTVO
V ponedeljek, 27. 1. 2020, so se tekmovanja kot zvesti in dobri šahisti udeležili tudi
učenci naše šole. S tremi ekipami smo v Kulturnem domu Kamnica, kjer je prvenstvo
potekalo, dosegli odlične rezultate.
Deklice do 12 let so zastopale: Zala Klavž, Nina Lešnik, Lucija Radoš in Taja Lešnik.
Dečke do 12 let: Jure Božič, Mark Šteharnik, Matic Klavž, Marko Papec in Leo
Dvoršak.
Ekipo dečkov do 15 let pa so zastopali: Vito Gojkovič, Jakob Ogorevc, Miha Gorše
Pihler in Tonja Unuk.
Dečki do 12 let so v hudi konkurenci osvojili 5. mesto, deklice v isti kategoriji pa 2
(mentorica Nataša Maver Šoba).
ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
Tekmovanje iz materinščine je potekalo v torek, 12. 11. 2019. Udeležilo se ga je 34
učencev od 4. – 9. razreda. 10 jih je osvojilo bronasto Cankarjevo priznanje. Krovni
naslov tekmovanja je bil Jaz, ti, mi vsi. Učenci 4. in 5. razreda so pred tekmovanjem
prebrali knjigo Jane Bauer z naslovom Groznovilca v Hudi hosti. Bronasto Cankarjevo
priznanje prejmejo: Oskar Vedlin, Ajda Lah in Sara Kacjan. Tekmovanja pa so se
udeležili še: Jaša Plajh Štrman, Iva Bruderman, Žiga Žgank, Nuša Žgank, Laura
Kavran, Ališa Repnik in Tilen Repnik. Mentorica vseh četrtošolcev je bila učiteljica Katja
Ozimič.
Učence 5. a je na tekmovanje pripravljala učiteljica Valentina Gselman. Bronasto
priznanje prejme Bine Gojkovič, sodelovala pa sta še Anej Goričan in Nina Mikolič.
Mentor učencem 5. b je bil učitelj Tadej Sternad. Prejemnici bronastega priznanja sta
Neža Kordež in Špela Kure. Tekmovale pa so še: Lina Maltarič, Maša Frešer in Zala
Badrov.
Mentorica učencem od 6. do 9. razreda je bila učiteljica Adrijana Ciglar. Prebrali so
knjigo Slavka Pregla Odprava zelenega zmaja. Bronasto priznanje prejme Žana Papež.
Sodelovali pa so še: David Ferš, Katarina Mlakar, Zala Ježovnik in Brina Helbl. Med
sedmošolkami je dobitnica bronastega Cankarjevega priznanja Klara Ločičnik.
Tekmovanja pa so se udeležile še: Julija Božič, Eneja Zavec Blažič, Katja Žgank in Ana
Burulič. Učenke 8. in 9. razreda so prebrale knjigo Igorja Karlovška Preživetje.
Bronasto priznanje sta prejeli Maja Voglar Rodošek (8. r.) in Julija Šteharnik (9.r.).
Sodelovale pa so še: osmošolka Zoja Helbl in devetošolke: Nuša Ačko, Neli Lunežnik
in Zala Grafenauer.
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V četrtek, 9. januarja, je bilo v Mariboru območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje.
Udeležili sta se ga osmošolka Maja Voglar Rodošek in devetošolka Julija Šteharnik.
Maja se je uvrstila na 6. mesto in osvojila srebrno Cankarjevo priznanje. Tudi Julija je
dosegla lepo število točk. Na tekmovanju sta dokazali, da sta knjigo Igorja Karlovška,
Preživetje, natančno prebrali, vedeli veliko tako o avtorju kot o knjigi, jo podoživeli in o
njej tudi uspešno pisali.
TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA
V četrtek, 21. 11. 2019, se je izvedlo šolsko tekmovanje iz
znanja nemščine za devetošolce. Tekmovala sta dva učenca.
Aljaž Hojnik je prejel bronasto priznanje na šolski ravni, prav
tako pa se je uvrstil na državno tekmovanje, ki bi bilo v mesecu
marcu 2020, a je zaradi Koronavirusa odpadlo (mentorica Tjaša
Šuc Visenjak).

TEKMOVANJE V ZNANJU IZ ZGODOVINE
3. 12. 2019 je potekalo šolsko tekmovanje v znanju zgodovine. Tekmovali so učenci
osmih in devetih razredov. Prislužili so si štiri bronasta priznanja, in sicer: Aleksandra
Anastasova, Julija Šteharnik in Neli Lunežnik iz devetega razreda ter Anej Grujič iz
osmega razreda. Aleksandra Anastasova in Julija Šteharnik sta se uvrstili na regijski
nivo tekmovanja, ki je bilo 4. februarja (mentorica Nataša Maver Šoba).
RAZVEDRILNA MATEMATIKA IN HITRO RAČUNANJE
4. 12. je na šoli potekalo tekmovanje iz razvedrilne
matematike. Tekmoval je kar 101 učenec. Zelo
uspešnih je bilo 36 tekmovalcev, ki so osvojili
bronasto priznanje. Še posebej pa si pohvalo zasluži
učenec Miha Gorše Pihler, ki je na tekmovanju zbral
vse možne točke. Miha je obenem tudi edini
tekmovalec, ki se je 1. 2. 2020 udeležil državnega
tekmovanja v Križevcih.
V treh krogih se je na naši šoli za uvrstitev med
najboljše potegovalo 20 učencev. 22. 2. je v Litiji
potekalo tekmovanje v hitrem računanju, katerega sta
se udeležila tudi dva učenca naše šole. Jaša Šoba iz
6. razreda je med najboljšimi slovenskimi računarji
dosegel 15. mesto, osmošolec Miha Gorše Pihler pa
8. mesto. Malokdo ve, da je za uvrstitev na državno
tekmovanje v hitrem računanju potrebno osvojiti
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veliko različnih strategij računanja in le-tem dodati še ogromno vaje (mentorica Polona
Čuk Kozoderc).
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE
11. 12. 2019 je na šoli potekalo geografsko tekmovanje na temo Podnebne
spremembe - opomin narave sedanjim in prihodnjim generacijam človeštva.
Tekmovalo je 43 učencev iz sedmih, osmih in devetih razredov. Bronasto priznanje jih
je osvojilo 12, in sicer Tara Medved, Neža Gačnik, Zoja Jambrovič, Vito Gojkovič, Zala
Grafenauer, Tonja Unuk, Anej Grujič, Neli Lunežnik, Julija Šteharnik, Aleksandra
Anastasova, Aljaž Hojnik in Tinkara Praznik. 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, ki je prav tako odpadlo zaradi
Koronavirusa (mentorica Tatjana Ajd Krampl).
ASTRONOMIJA
Tekmujoči osmo- in devetošolci so na šolski ravni osvojili 5 bronastih priznanj, za
udeležbo na državnem tekmovanju pa je vsem zmanjkalo nekaj točk (mentor Oskar
Krevh).

TEKMOVANJE IZ FIZIKE
Na šolskem tekmovanju so se najbolje odrezali Miha Gorše Pihler, Aleksandra
Anastasova in Tonja Unuk ter si priborili vstopnico za področno tekmovanje, ki bi bilo
v marcu, a je žal odpadlo zaradi Koronavirusa (mentor Oskar Krevh).

NATEČAJ AMNESTY INTERNATIONAL
Tudi letos smo na šoli z
učenci pisali za pravice
ljudi po svetu, in s tem
morda
prispevali k
boljšemu življenju ljudi,
katerim
so
kratene
osnovne
pravice
(mentorica Tatjana Ajd
Krampl).
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TEKMOVANJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE
13. 1. 2020 je potekalo šolsko tekmovanje v znanju iz kemije. Udeležilo se ga je 6
učencev. Štirje osmošolci in dve devetošolki. Dobitnik bronastega priznanja je učenec
8.a razreda, Miha Gorše Pihler. Miha bi se 30. 3. 2020 lahko udeležil državnega
tekmovanja, kjer bi se potegoval za srebrno oziroma zlato priznanje. Žal je tekmovanje
odpadlo zaradi Koronavirusa (mentor Daniel Veselič).

KRESNIČKA
V sredo, 5. 2. 2020, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz naravoslovja Kresnička za
učence od 1. do 5. razreda. Skupaj je tekmovalo 65 učencev. Podeljenih pa je bilo 33
priznanj (mentorji so bili razredniki 1. - 5. razreda).

KONSTRUIRANJE Z LEGO GRADNIKI
V petek 14. februarja, smo v OŠ Fram izvedli šolsko
tekmovanje iz LEGO gradnikov. Tekmovali so učenci
tretjih razredov, izmed katerih sta komisijo s svojima
izdelkoma najbolj prepričala Teo Harb iz 3.a in David
Kranjc iz 3. b, tako da se bosta udeležila regijskega
tekmovanja, ki bi bilo v marcu, a je zaradi Koronavirusa
odpadlo (mentorici Anja Lipuš in Smiljanka Šimundža).

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) bi ga pokazala tudi na državni ravni, katero je žal odpadlo zaradi
Koronavirusa. Veselošolci in veselošolke so letošnjo tekmovalno sezono ob jubilejni 50letnici vesele šole sklenili z nadomestnim tekmovanjem, kar tako, za zabavo. In udeležili
so se ga skoraj vsi. Pokazali so veliko dobre volje tudi znanja. Najbolje, za knjižno
nagrado, pa sta se odrezala sedmošolka Eneja Zavec Blažič in osmošolec Miha Gorše
Pihler (mentorici Bernarda Šibila in Simona Napast).
NAJ BRALCI IN ZLATI BRALCI
Kljub covidu-19 je bila dana priložnost pridnim bralcem, ki so še bolj posegali po knjigi.
Letos si jih je knjižno nagrado za naj bralca priborilo kar 121, 8 pa je takih, ki so bili
vsa osnovnošolska leta zvesti lepi besedi, in sicer Julija Šteharnik, Vito Gojkovič,
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Timotej Koren, Aleksandra Anastasova, Zala Grafenauer, Tonja Unuk, Nuša Ačko in
Tine Helbl (mentorica Simona Napast).
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
Na šolskem bralnem tekmovanju Centra Oxford v znanju nemščine, ki je potekalo
izključno preko spleta od decembra 2019 do aprila 2020, je sodelovalo skupno 2405
učencev Slovenije. Iz osnovne šole Fram je tekmovalo 23 učencev: 4. r: Laura Kavran,
Nina Mironov, Ajda Lah, Filip Paunović, Jerneja Šnuderl, Oskar Vedlin, Nuša Žgank,
Žiga Žgank; 5. r: Zala Badrov, Bine Gojkovič, Špela Kure, Lina Maltarić; 6. r: Brina
Helbl, Zala Ježovnik, Sara Jus, Zala Klavž, Katarina Mlakar, Neja Petrovič, Jaša Šoba,
Zoja Štern, Iza Vračko Wutt, Matija Živko, Rok Žura.
10 jih je osvojilo bronasto priznanje, in sicer: 4. r: Laura Kavran, 5. r: Zala Badrov, 6. r:
Brina Helbl, Sara Jus, Zala Klavž, Jaša Šoba, Matija Živko, Neja Petrovič, Zoja Štern in
Zala Ježovnik (mentorica Tjaša Šuc Visenjak).
RAZISKOVALNA NALOGA V OKVIRU ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE:
Framski učitelji v hramu učenosti od 1808 do 1945 (mentorica Tatjana Ajd Krampl)

Želeli smo spoznati:
– Kdaj se je začel pouk v Framu in kje.
– Kdo je bil prvi učitelj in kdo so bili učitelji do leta 1945.
– Kakšen je bil odnos med učitelji in učenci.
– Kako je rasla framska šola.
Pri raziskovanju smo uporabili različne metode. Pomagali smo si s pomočjo literature
in virov. Poiskali smo pisne vire na to temo v Univerzitetni knjižnici Maribor. Obiskali
smo Pokrajinski arhiv Maribor, ki hrani veliko dokumentov iz Frama, zlasti stare šolske
kronike.
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V šolskem arhivu in kroniki smo našli podatke, ki jih je uredila ga. Grafenauer,
dolgoletna ravnateljica, ob raziskovanju zgodovine šole v Framu.
Veliko zanimivega smo izvedeli v pogovoru z g. Zdravkom Grafenauerjem, posredoval
nam je tudi podatke iz družinskega arhiva, ki jih je uredila Gabrijela Grafenauer. Zbrane
podatke smo prebrali, izbrali, razvrstili in interpretirali ter oblikovali tako, da je nastala
ta naloga. Za nalogo smo dobili zlato priznanje.
RAZISKOVALNA NALOGA: Turizmu pomaga lastna glava. Kjer so bili v jami mlini sami
(Mentorici Tatjana Ajd Krampl in Nataša Maver Šoba)
Tudi letos je naša šola sodelovala na tekmovanju pod okriljem Turistične zveze
Slovenije, ki vsako leto pripravi zanimive teme, ki mlade spodbujajo k raziskovanju in
spoznavanju turizma. Tema letošnjega tekmovanja je bila Festival naj boj. Na naši šoli
smo izdelali nalogo, ki se je povezovala tudi s projektom Pogum in v kateri smo
predstavili kulturno dediščino našega kraja, Frama. Vrhunec samega raziskovanja bi
bil (v nalogi tudi predstavljen) festival kulturne dediščine Frama.
Pri izdelavi naloge so sodelovali učenci osmih in devetih razredov: Zoja Helbl, Maja
Voglar Rodošek, Eva Lah, Anej Grujič, Vito Gojkovič, Tine Helbl, Zala Grafenauer in
Aleksandra Anastasova.
Epidemija je nekoliko zmešala štrene tudi organizatorjem tega tekmovanja. Izvedena bi
naj bila tržnica »izdelkov« (v slovenskih Mercator centrih). To seveda ni bilo izvedljivo,
zato smo ustvarjalci naloge morali posneti reklamni video, ki je predstavljal naš festival.
Naloga je na koncu prejela srebrno priznanje.
RAZISKOVALNA NALOGA: Reklamni oglasi v mariborskih časopisih
Konec maja so na daljavo potekali zagovori raziskovalnih nalog, ki so jih pripravili
učenci in učenke Zgornjega Podravja. Z raziskovalno nalogo s področja zgodovine z
naslovom REKLAMNI OGLASI V MARIBORSKIH ČASOPISIH sta se predstavili tudi
naši devetošolki Aleksandra Anastasova in Julija Šteharnik.
Suvereno sta zagovarjali svojo nalogo, si prislužili zlato priznanje na regijskem nivoju in
se uvrstili na državno raven tekmovanja, ki bo tokrat septembra.
PILOTNI BRALNI PROJEKT GG4U
Ker se pri založbah Malinc in KUD Sodobnost International že več let ukvarjajo s
projekti, ki skrbijo za bralno kulturo, so se v lanskem šolskem letu odločili, da pripravijo
skupen projekt. Tako je nastal GG4U (Good Game for You), Odprta knjiga, ki je
namenjen predvsem starejšim učencem tretjega triletja. Projekt je bil zabaven in je
potekal kot igra, s povezovanjem tako spletnih medijev in socialnih omrežij kot knjig.
Osrednjo vlogo je pri tem imela šolska knjižnica. Letos se je v literarne vode podala le
ena ekipa osmošolk, Pravljične junakinje, Eva Lah, Maja Voglar Rodošek in Minka
Babič, ki so snemale videe, delale umetniške fotografije, risale stripe, izdelale herbarij
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dotikov, pisale intervjuje, reševale literarne uganke, označevale književne osebe, na FB
in Instagram profilu pa zbirale sledilce in všečke. Do konca so delovale v tekmovalnem
duhu, a jim je na koncu zaradi izrednih razmer zmanjkala uvrstitev med prve tri. A
naslednje šolsko leto že vabi z novimi literarnimi izzivi (mentorica Simona Napast).
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Športna kronika
(Polona Kregar, Črtomir Gojkovič)
JESENSKO PRVENSTVO V KROSU ZA OSNOVNE ŠOLE

V petek, 20. 9. 2019, je na travnati površini v Športnem parku Tabor v Mariboru
potekalo jesensko prvenstvo v krosu za osnovne šole, katerega so se udeležili tudi
nekateri učenci naše šole in dosegli lepe rezultate. V kategoriji dečki 2013 je v teku na
300m Jure Vračič iz 1. razreda zasedel 12. mesto. V kategoriji dečki 2011 je v teku na
500m Jan Krajnc iz 3. razreda zasedel 13. mesto. V kategoriji deklice 2010 je v teku
na 500m Taja Lešnik iz 4. razreda zasedla 2. mesto, Jerneja Šnuderl, prav tako iz 4.
razreda, pa 6. mesto. V kategoriji dečki 2009 je v teku na 500m Bine Gojkovič iz 5.
razreda zasedel 1. mesto. V kategoriji dečki 2008 je v teku na 500m Jaša Šoba iz 6.
razreda zasedel 6. mesto. V kategoriji deklice 2007 pa so našo šolo zastopale kar 3
učenke, in sicer Tara Medved, ki je zasedla 6. mesto, Hana Šnuderl 7. in Ana Burulič
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8. mesto. Vse tri učenke v tem šolskem letu obiskujejo 7. razred. Čeprav se je krosa,
ki med učenci ni najbolj priljubljena atletska disciplina zaradi vzdržljivostne note,
udeležila manjša skupina učencev naše šole, so se le-ti izjemno potrudili in zelo
uspešno branili barve naše šole. (Zapisala: Polona Kregar)

ODBOJKA NA MIVKI
V sredo, 25. 9. 2019 je bilo odigrano
državno polfinale skupine A v odbojki na
mivki za dečke. Tekmovanja se je udeležilo
osem ekip iz vzhodne Slovenije. Fantje so
odigrali pet tekem. S tremi zmagami in
dvema porazoma proti ekipi iz Braslovč,
prvič v predtekmovanju in kasneje v finalu,
so osvojili odlično drugo mesto. V državni
finale se je s petimi zmagami uvrstila ekipa
OŠ Braslovče.
Šolo so zastopali: Jakob Ogorevc, Aljaž
Hojnik, Vito Gojkovič in Marko Pliberšek. Žal
se tekmovanja zaradi poškodbe ni udeležil Maj Toplišek. (Zapisal: Črtomir Gojkovič)

OBMOČNO PREDTEKMOVANJE V ŠOLSKI ODBOJKI ZA DEKLETA
5. 12. 2019 je na naši šoli
potekalo predtekmovanje šol ob
Mariboru v dekliški odbojki.
Tekmovanja so se zraven OŠ
Selnica in OŠ Benedikt
udeležila tudi naša dekleta in z
zmago in porazom osvojila
drugo mesto. Tekme so bile
izredno zanimive. Dekleta so
pokazala
veliko
mero
borbenosti in znanja. Žal se je v
nadaljnje tekmovanje uvrstila
samo prvouvrščena ekipa OŠ
Benedikt. Šolo so zastopale: Manca Karo, Maša Belas, Nuša Ačko, Neli Lunežnik, Julija
Šteharnik, Aleksandra Anastasova, Ana Burulič, Laura Zorko, Hana Šnuderl in Maja
Voglar Rodošek. (Zapisal: Črtomir Gojkovič)
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OBMOČNO PREDTEKMOVANJE
NOGOMETU

OSNOVNIH

ŠOL

V

MALEM

V petek, 6. 12. 2019 se je ekipa naše šole udeležila
predtekmovanja šol ob Mariboru v malem
nogometu v Draš centru v Mariboru. Fantje so
odigrali tri tekme in žal vse izgubili. Vsi fantje bodo
priložnost dobili tudi prihodnje šolsko leto. Šolo so
zastopali: Bian Zupanc, Anžej Kvas, David
Kozoderc, Timotej Koželj, Jošt Gradišnik in Tine
Jerenko. (Zapisal: Črtomir Gojkovič)

PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI
ZA STAREJŠE UČENCE
V četrtek, 23. 1. 2020 je bilo na
osnovni šoli Bojan Ilich odigrano
področno finale v odbojki za
starejše dečke. Turnirja se je
udeležila tudi okrnjena ekipa naše
šole in z dvema porazoma osvojila
3. mesto. Šolo so zastopali: Maj
Toplišek, Aljaž Hojnik, Marko
Pliberšek, Gašper Miuc, Žiga
Repnik, Bian Zupanc, Timotej
Koželj in David Kozoderc. Fantom
čestitamo za osvojeno tretje
mesto in jim želimo veliko športnih
uspehov v prihodnje.

PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL MARIBORA IN OKOLICE V ALPSKEM
SMUČANJU – VELESLALOM
V sredo, 29. 1. 2020, je na Mariborskem Pohorju na progi Radvanje potekalo prvenstvo
osnovnih šol Maribora in okolice v alpskem smučanju – veleslalom za kategorizirane in
nekategorizirane tekmovalce. Tekmovanja se je udeležilo tudi 8 učencev naše šole in
doseglo lepe rezultate. Kot edina ženska predstavnica naše šole je učenka Burulič Ana
iz 7. A v kategoriji deklice 2007/2008 zasedla odlično 2. mesto. V kategoriji dečki
2007/2008 je tekmovalo šest učencev. Iršič Jure iz 6. B je zasedel 2. mesto, Šoba Jaša
iz 6. A 3. mesto, Božnik Nejc iz 6. A 27. mesto, Polenčič Urban iz 7. B 8. mesto, Zelenik
Jaša iz 7. A 14. mesto in Gradišnik Jošt iz 7. B 17. mesto. V kategoriji dečki 2005/2006
pa je barve naše šole zastopal Repnik Žiga iz 8. A in zasedel 22. mesto.
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(Zapisala: Polona Kregar)

PLESNA NAGRADA
Četrtošolka Larisa Skrbič pridno pleše v klubu
Zapleši.si in na festivalu Master Dance Festival – Lukec
Open si je že priplesala drugo mesto.
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Šodelovanje z drugimi šolami
NOVICE IZ SARAJEVA
Učiteljica Mateja Kregar, sicer
učiteljica 5. razreda na naši šoli,
tudi letošnje šolsko leto preživlja
kot učiteljica slovenskega jezika
za učence iz Sarajeva in okolice,
ki se želijo naučiti našega jezika
in pridobiti znanje o naši kulturi
in navadah. Občasno nas bo
seznanjala s svojim delom ter
novostmi, ki jo bodo spremljale
na njeni začasni poti.
6. septembra so Slovensko
društvo Cankar v Sarajevu s svojim obiskom v prostorih društva počastili minister za
Slovence v zamejstvu in po svetu, Peter Jožef Česnik, državna sekretarka Urada Vlade
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Olga Belec, veleposlanica
Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, Zorica Bukinac, in Zvone Žigon, vodja
sektorja za Slovence po vsem svetu.
Prisotna je bila tudi Mateja Kregar, katero je Ministrstvo za šolstvo RS angažiralo za
organizacijo za poučevanje dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v BiH za
vse potomce Slovencev, ki živijo tukaj. Vsi so bili seznanjeni z delom in dejavnostmi
Slovenskega društva Cankar.

KORONAVIRUS IN SARAJEVO
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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Drugi pomembni dogodki in šola v
medijih
Nekdanji učenec OŠ Fram, Sašo Domadenik diamantni maturant.

V Mariboru štirje diamantni
maturanti
Še poseben sprejem so danes v Hiši Stare trte doživeli
zlati maturantje in maturantke. Letos jih je bilo 75, med
gimnazijami je najbolj izstopala II. gimnazija Maribor s
štirimi diamantnimi maturanti. Maši Predin, Zali
Šeško in Vidu Homšaku se je z najodličnejšim
rezultatom na splošni maturi pridružil še Sašo
Domadenik. Njegov izvrsten rezultat je bil jasen šele
po pritožbi. Nekaj dni pred pisanjem maturitetnih
preizkušenj si je zlomil desno roko, s katero piše, zato
so mu odobrili nekoliko prilagojeno opravljanje mature,
pisal je lahko na računalnik. "Sicer se mi je zdel slab
rezultat slovenščine, prejel sem namreč oceno tri,
ampak to je vendarle slovenščina, sem si mislil, da sem
ga verjetno že polomil. Pa me je podravnateljica
prepričala v vpogled, kjer je bilo ugotovljeno, da so
ocenjevalci spregledali, kar sem napisal na
računalnik," je svojo izkušnjo opisal Domadenik, ki je
letos na fizikalni olimpijadi v Tel Avivu osvojil bronasto medaljo. Vsi so pričakovali, da bo študiral
fiziko, a odhaja v Ljubljano na študij elektrotehnike. "To področje me res zanima in bom sledil svoji
želji, pa tudi službenih priložnost ne manjka," je že z mislimi v prihodnosti Domadenik.
Diamantna maturanta Vid Homšak
in Sašo Domadenik SAŠO BIZJAK
V sproščenem pogovoru z zlatimi
dijaki jim je župan Saša Arsenovič
še enkrat hudomušno namignil, da
naj si le vzamejo čas tudi za kakšno
vragolijo - in četudi jih bo pot
zanesla v tujino, naj gredo tja
nabirat znanje in izkušnje, nato pa
naj se vrnejo v Maribor. Ob tem so
prejeli še monografijo mesta,
Mariborski album avtorice Nade
Ravter.

Vir: Večer, 20. 9. 2019.
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Vir: Občinske novice, september 2019.
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Vir: Občinske novice, september 2019.
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Vir: Občinske novice, september 2019.

Vir: Občinske novice, sep. 2019.
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Vir: Občinske novice, september 2019.
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Vir: Občinske novice, september 2019.
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Vir: Občinske novice, september 2019.
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Vir: Občinske novice, december 2019 (zgornji in spodnji članek).
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Vir: Občinske novice, december 2019.

Obisk nekdanjega učenca OŠ Fram in diamantnega maturanta Saše Domadenika na
občini Rače-Fram
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Slavnostni koncert KUD-a študent

V Dvorani Union je Kulturno-umetniško društvo (KUD) Študent Maribor proslavilo 55 let delovanja. Na
slavnostnem koncertu so generacije KUD-ovcev pripravile program z več kot 300 nastopajočimi.
Različne generacije so pele, plesale svobodni ples in obvezno folkloro.(Vir:https://www.dostop.si/kudstudent-je-s-slavnostnim-koncertom-proslavil-55-let-delovanja/). Med njimi sta bila tudi naša bivša
učenca, Martin Burulič in David Zorko.
Vir: Šolski časopis Framček, december 2019.

Mednarodno na OŠ Fram
Objavljeno: 3. februarja 2020, 16:11

Posodobljeno: 3. februarja 2020, 16:11

Na Osnovni šoli Fram, bodo do konca tedna gostili goste iz štirih evropskih držav, ki jih bodo seznanili
s slovensko kulturo in jih popeljali po Framu in njegovi bližnji in širši okolici.
Projekt Overcome, ki združuje skrb za duševno in telesno zdravje, obenem pa omogoča spoznavanje tujih
kultur in navad ter premagovanje jezikovnih ovir, se je na Osnovni šoli Fram začel danes s prisrčnim
kulturnim programom.
V prihodnjih dneh goste iz štirih evropskih držav čaka natrpan urnik čudovitih doživetij. Tovrstno
povezovanje različnih kultur, navad in jezikov prinaša dragocene izkušnje za vse sodelujoče. Projekt tako
krepi tudi kompetence mladih, ki bodo lahko v prihodnosti samozavestneje nastopili na globalnih trgih.
No, zabave na otvoritveni slovesnosti ni manjkalo in verjamemo, da bodo gostje iz tujine iz Frama odnesli
veliko nepozabnih spominov. (Vir: https://www.net-tv.si/mednarodno-na-os-fram/)
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Vir: Občinske novice, april 2020.
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MOJA DOMOVINA
Moja domovina ni le kraj,
v katerem živim, ni le hiša, ki stoji,
ni le prostor, v katerem živim
in ni le soba, v kateri spim.

Moja domovina je moj svet,
v katerem uživam, se smejim, jočem
in se kar se da veselim.

V moji domovini so spomini,
sami lepi in nasmejani,
v moji domovini so slike in posnetki,
ki so smešni in razigrani.

V moji domovini je lepo biti,
in se tam lepo je s prijatelji družiti.

V moji domovini bom s srcem vedno ostala,
čeprav mogoče,
ko bom starejša, kam drugam bom odšla.

V moji domovini je vedno toplo,
in ja, ko me ni doma, vedno pogrešam jo.

Zala Meglič 7.a
Zgornjo pesem je mentorica Jožica Ravš poslala na literarni natečaj Moja rodna domovina - Z
GORIČKEGA V PIRAN, ki ga je razpisala OŠ VIČ. Učenka bo nagrado prejela v mesecu septembru.
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V mesecu juliju je naša učiteljica glasbene umetnosti, Dora Ožvald, nastopila v Beli dvorani Rače.

ODDAJA SLEDI O DR. PAVLU TURNERJU
4. avgusta se je ob 17.25 na TV SLO1 odvrtela dokumentarna oddaja o življenju in delu našega
pomembnega rojaka, učenjaka in mecena dr. Pavla Turnerja (1842 - 1924). V prispevku so svoj del h
kulturni dediščini dodale tudi pevke etno skupine Zala, sicer delavke OŠ Fram.
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Zaključek pouka
Vrnemo se septembra.

Viri: šolski časopis Framček, Občinske novice Rače-Fram. Ostali viri so navedeni pod
posameznimi prispevki.
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