
 

 

 

 

ŠOLSKA KRONIKA OSNOVNE ŠOLE FRAM 

Šolsko leto 2020/2021 

 

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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Zač etek pouka in š tevilo uč enčev ter 
oddelkov 

 

Prvi šolski dan, 1. 9. 2020 

Začelo se je novo šolsko leto in v našo šolo je prvič vstopilo 57 prvošolcev in se 

razporedilo z vstopnicami v tri razrede. Prvič v zgodovini OŠ Fram. 
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Š tevilo delavčev in špremembe 
 

V šolskem letu 2020/2021 je zaposlenih skupno 79 delavcev (v šoli 52 in 27 v vrtcu). 

Vodstvo šole: 

mag. Damjan Gašparič (ravnatelj OŠ Fram) do 15. 8. 2021 

Vesna Lešnik (v. d. ravnatelja) od 16. 8. 2021  

Jasna Belas (pomočnica ravnatelja) 

Novo zaposleni delavci in nadomeščanja: 

Adrijana Ciglar (slovenščina - nadomeščanje Tadeje Antončič, OPB) 

Dominika Emin (namesto upokojene Sonje Miketek) 

Glorija Gačnik (namesto Laure Šadl, OPB) 

Klemen Hameršak (nadomeščanje Bernarde Šibila, OPB, Rap) 

Robert Mažgon (učna pomoč, namesto Nadje Irgolič) 

Nika Vesenjak (nadomeščanje Urške Purg) 

 

Delo šveta š ole in štarš ev 
 

Svet zavoda deluje v skladu z zakoni o OŠ in odlokom o ustanovitvi Občine Rače-

Fram. Svet šteje 11 članov. 

Sestava 2020 do izvolitve novih članov: 

– 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; 

– predsednica SZ: Simona Bratina; 

– namestnik predsednice SZ: Smiljanka Šimundža. 

 

Sestava 2021 po izvolitvi novih članov:  

- predstavniki ustanovitelja: Uroš Šteharnik, Andrej Lunežnik in Petra Šoba; 

- predstavniki šole: Smiljanka Šimundža, Blaž Preglau, Tadej Sternad, Mirela Jurič in 

Zvonka Lešnik; 

- predstavniki staršev: Tomaž Zorko, Aleš Gobec in Mojca Toplišek; 
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- predsednica SZ: Smiljanka Šimundža; 

- namestnik predsednice SZ: Uroš Šteharnik. 

 

Delo sveta zavoda: 

– poročilo ravnatelja o učno-vzgojnem delu in uspehih šole in vrtca v šolskem letu 

2019/20; 

– obravnava in sprejem LDN šole in vrtca za šolsko leto 2020/21; 

– 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 2020, 

– poročilo o zaključnem računu zavoda. 

– poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu šole in vrtca in uspehih v 

šolskem letu 2020/2021; 

– 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 2020/2021 šole; 

– seznanitev in obravnava LDN 2020/2021 vrtca; 

– pobude in predlogi; 

– konstituiranje sveta; 

– poročilo o realizaciji LDN š. l. 2019/2020; 

– vzgojni načrt. 

 

Nadaljnji program dela izdelajo člani Sveta staršev.  
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Pošebnošti, znač ilnošti in novošti 
vzgojno izobraz evalnega dela 
 

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. 

 

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. Z velikim veseljem in ponosom sporočamo, da je OŠ Fram ponovno 

pridobila naziv kulturne šole za obdobje 2020-2024 (koordinatorka projekta Dora 

Ožvald). 

 

FORMATIVNO SPREMLJANJE 

Učitelji skozi vso šolsko leto težimo k aktivnem uvajanju formativnega spremljanja v 

pedagoški proces. OŠ Fram je članica razvojne naloge formativnega spremljanja.  

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

Šola aktivno vzpodbuja nadarjene učence ter njihove talente krepi z raznimi 

dodatnimi nalogami, dejavnostmi, tekmovanji, raziskovalnimi nalogami, itn.  

 

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). 
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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).  

Več na: https://www.inovativna-sola.si in https://www.facebook.com/inovativnasola  

 

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).  

  

https://www.inovativna-sola.si/
https://www.facebook.com/inovativnasola


7 

ŠOLSKI VRT  

Za šolo nastajajo visoke grede, ki bodo posejane s 

samimi dobrimi in za zdravje koristnimi rastlinami. 

Tako ne bo primanjkovalo solate, raznih zelišč, 

zagotovo pa se bo našel še prostor za kakšno 

rožico. Projekt vrtnarjenja smo začeli z drugošolci 

v okviru podaljšanega bivanja. V prihajajočem 

šolskem letu se bodo pridružili še vsi oddelki od 1. 

do 5.r (mentorica Mojca Lešnik). 

 

GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI 

V času Evropskega tedna mobilnosti od 

srede 16. 9. 2020 do torka 22. 9. 2020 

bodo učenci od 1. – 9. razreda v okviru 

projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in 

osnovnih šolah sodelovali v aktivnosti 

Gremo peš s kokoško Rozi. Skupaj z 

učitelji in ob podpori staršev se bomo trudili 

vsak dan v šolo prihajati na trajnostni način 

( peš, s kolesom, s skirojem, z 

avtobusom,…) ravno tako iz šole domov 

ter se na tak način gibali tudi v 

popoldanskem času. Migali bomo cedlotno 

šolsko leto. V aprilu 2021 smo prav tako 

zamigali in beležili prihode učencev, ki so 

aktivno sodelovali. (koordinatorke projekta Tatjana Ajd Krampl, Mojca Lešnik in Tjaša 

Šuc Visenjak). 

ERASMUS + OVERCOME  

Osnovna šola Fram z letošnjim šolskim letom 

nadaljuje z mednarodnim projektom, ki je 

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  



8 

 spoznavale tuje kulture in navade ter premagovale jezikovne ovire 

(http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/). 

 

ERASMUS + THANK YOU FOR THE MUSIC  

V okviru mednarodnega projekta Thank you for the music (hvala za glasbo)  osnovna 

šola Fram prične z mednarodnim projektom, ki je glasbeno obarvan in spodbuja 

medkulturno-jezikovno ozaveščenost. Gre za strateško partnerstvo med šolami, ki 

temelji na izmenjavi učencev (koordinator projekta Blaž Preglau).  

 

eTWINNING 

V okviru mednarodnega projekta 

eTwinning z naslovom 

Brieffreundschaften (pisni prijatelji) 

učenci od 7. do 9. razreda krepijo 

pri pouku nemškega jezika pisne in 

jezikovne spretnosti. Na ta način 

bodo pridobili nove prijatelje  iz 

Turčije, Slovaške in Češke ter 

podrobneje spoznali njihovo kulturo 

(koordinatorka projekta Tjaša Šuc 

Visenjak).  

 

PROJEKT KROKUS  

Projekt Krokus je nastal na Irskem 

na pobudo združenja HETI 

(Holocaust Education Trust Ireland). 

Združenje mladim in šolarjem, starim 

11 let in več, podarja čebulice 

rumenih krokusov (žafrana), da jih 

posadijo v spomin na 1,5 milijona 

judovskih otrok, ki so umrli v 

holokavstu, in v spomin na tisoče 

drugih otrok, ki so bili žrtve 

nacističnih grozodejstev. Učenci 6.a 

razreda so se prijavili na projekt, se 

pogovarjali o holokavstu, nato pa 

posadili čebulice. Opazovanje cvetov nas bo dodatno spodbudilo k učenju strpnosti 

in spoštovanja (Vir: http://www.sinagogamaribor.si/slo/dediscina/projekt-krokus/). 

(koordinatorka projekta Tatjana Ajd Krampl).  

  

http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/
http://www.sinagogamaribor.si/slo/dediscina/projekt-krokus/
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NAŠA MALA KNJIŽNICA  

Celoletni projekt naša mala knjižnica 

drugošolci uspešno zaključili s 

tekmovalnim kvizom na daljavo. S še 

tremi šolami so učenci preko Zooma 

preverjali svoje znanje o letošnjih 

prebranih knjigah: Lekarnar Miško, 

Petja sprašuje, zakaj je nebo modro, 

Kiosk, Kako prestrašiti pošast, O 

mišku, ki ni imel sani in Mamin zmaj. 

Za osvojeno 1. mesto so si naši 

pridni poslušalci lepe besede 

prislužili knjižno in sladko nagrado.  

 

USTVARJALNO UČNO OKOLJE 21. STOLETJA 

V času pouka na daljavo so vse članice 

projekta izvedle vse naloge, ki jih je podal 

ZRSŠ. Delo je potekalo zelo konstruktivno 

in v prijetnem vzdušju. Vse težijo k temu, 

da si izmenjujejo svoje izkušnje, različna 

videnja in pristope. V bodoče so si zadale 

cilj, da se še bolj povežejo po vertikali in 

pri različnih predmetnih področjih, saj 

bodo le tako dobile bolj natančen vpogled 

v sam učni proces po načelih formativne 

spremljave. Njihova želja pa je, da opazijo 

vsakega otroka posebej, spodbujajo kreativnost učencev, zato nenehno čutimo 

potrebo po spremembi učnega procesa, kar s pridom udejanjamo preko pričujočega 

projekta. Pri učencih iščejo uspešna učna področja, ustvarjajo prijetno klimo ter 

vzajemno podajajo in spremljajo kvalitetne povratne informacije. Predvsem pa se 

držijo pregovora, ki pravi:" Misli, a dopuščaj tudi drugim, da mislijo (koordinatorke 

projekta Dora Ožvald, Maja Patty, Janja Fideršek, Nataša Maver Šoba, Polona Kregar 

in Jelka Bojc). 
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Špremembe š olškega okoliš a 
 

Otvoritev nove učilnice T7 v šolskem predelu Turner, ki je namenjena predvsem 

likovni ter glasbeni umetnosti. 
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Plezalna stena v telovadnici šole. 

 

Gradnja skladišča pri telovadnici (pričetek gradnje v mesecu juniju). 
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Dogodki v š oli, okoliči in na daljavo 
 

KULTURNA ŠOLA 2020 - 2024 

Razveselila pa nas je tudi lepa novica, da je OŠ Fram postala ob ponovnem 

podaljšanju naziva Kulturna šola, ena izmed dobitnic posebnih nagrad, in sicer smo 

prejeli priznanje za posebne dosežke na področju likovne dejavnosti. Ob tej 

priložnosti iskreno čestitamo učiteljema likovne umetnosti, ki sta s svojim uspešnim 

delom poskrbela za pridobitev te posebne pohvale: Primožu Krašni (nekdanji učitelj) 

in Maji Patty (sedanja učiteljica). 

Ponosni smo lahko na našo šolo in vse mentorje, koordinatorje projektov, ki skrbijo za 

visok nivo kulturnega poustvarjanja. 

28. 9. 2020 je bil tako za našo šolo zelo pomemben datum, saj smo na kulturni 

prireditvi tudi uradno prejeli potrdilo za naziv kulturna šola, ki ga bomo uporabljali vse 

do 2024. Priznanje in naziv je g. ravnatelju, Damjanu Gašpariču, podelil predstavnik 

območne izpostave Maribor, mag. Matic Varl.  
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POLETNO JESENSKA ŠOLA V NARAVI UČENCEV 9. RAZREDA  

Od 15. 9. do 17. 9. 2020 so učenci 9. razreda naše šole preživeli v šoli v naravi v 

mladinskem hostlu v Ajdovščini. Prvi dan so obiskali veliki in mali naravni most, 

občudovali lepote jame Vilenica, kjer so se posladkali s sladkimi dobrotami, kurtoši, ki 

jih je prinesla učenka Eva Lah. Učenci so tudi pokazali, kako znajo priskočiti na 

pomoč in gospodu v Štanjelu zložili vsa drva in si s tem dobrim dejanjem prislužili sok. 

Nočna zabava je bila vrhunska, morda malo bolj za učence kot učitelje. Sledil je ogled 

Vipave, dvorca Zemono, kjer so snemali čisto ta pravo reklamo, kot je povedal 

režiser. Popoldan je sledilo obvezno kopanje na bazenu v Novi Gorici v zanimivi 

opravi. Tretji dan so spoznavali primorska mesta in njihovo arhitekturo, plavali in 

uživali v slastni pici. Bilo je pestro, lepo in poučno. 
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ŠPORTNI DAN; 16. 9. 2020 

V sredo, 16. 9. 2020, je bil izveden 1. 

športni dan v tem šolskem letu. Vsi 

učenci so se odpravili na pohode, ki jim 

bodo ostali v prijetnem spominu tudi 

zaradi izredno sončnega in toplega 

vremena, ki jih je spremljalo na poti. 

Učenci do 3. razreda so raziskovali 

bližnjo okolico šole od Varte, Morja do 

Kopivnika. Učenci 5. razredov so se 

odpravili na skupni pohod po okoliških hribih. Učenci 7. razredov so se odpravili na 

pohod na Mariborsko Pohorje. Osmošolci so se podali na zelo prijetno pot od Treh 

ribnikov v Mariboru do cerkve Sv. Urbana nad Mariborom.  

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA, 23. 9. 2020 

Državni zbor je sprejel spremembo 

zakona o praznikih in dela prostih 

dnevih z uvedbo novega praznika, s 

katerim je 23. september posvetil 

slovenskemu športu – Dan 

slovenskega športa je praznik vseh 

državljank in državljanov Republike 

Slovenije. Že v septembru so se tako 

zvrstile različne športne aktivnosti znotraj rednih in izbirnih predmetov.   
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ŠPORTNI DAN ORIENTACIJA; 7. 10. 

Letošnja orientacija nad 

Framom je bila ponovno 

krasna izkušnja tako za 

učence kot učitelje na 

kontrolnih točkah, ki so 

se domiselnostim (tudi 

nerodnostim) skupin iz 

srca nasmejali ali celo 

prijemali za glavo. Na 

eni od teh točk so 

morali učenci pesniti v 

petih verzih pod različnimi naslovi, na drugi računati ali logično razmišljati. Poklepetali 

so v tujih jezikih in se pomerili v splošnem znanju.  

 

TEHNIŠKI DAN; 15. 10. 

Tokratni tehniški dan je bil ponovno 

namenjen vrsti zanimivih 

dejavnosti: prometna varnost, 

varna pot v šolo, izdelava maket 

vodnjaka, Turnerjeve zgradbe in 

drugih framskih znamenitosti, 

karierna orientacija, ogled 

gasilskega doma, zdravstvena 

predavanja o zasvojenosti in 

duševnem zdravju,  seznanjanje s 

temeljnimi postopki oživljanja, 

varnost na internetu in pasti 

družabnih omrežij; delo z različnimi aplikacijami. 

 

ŠOLSKA SKUPNOST 

V mesecu oktobru so skupaj s predstavniki 9. razreda organizirali uvodno srečanje 

šolske skupnosti. Letošnji predstavniki razredov so zelo proaktivni, inovativni in 

motivirani za delo. Zavedajo se, da je njihovo mnenje pomembno in da lahko z lastno 

aktivnostjo pripomorejo k izboljšanju svojih pogojev za učenje, osebnostno rast in 

razvoj. Tako smo že pridno zavihali rokave in izluščili 4 glavna področja za analizo 

zadovoljstva učencev z delom in življenjem na šoli. V prihodnje bodo s svojim delom 

nadaljevali, seveda pa so oblike sodelovanja odvisne od tega, ali se bo pedagoški 

proces izvajal v šoli ali ne. 
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TEHNIŠKI DAN – VARNA POT 

15. 10. 2020 so četrto- in petošolci izvedli tehniški dan, ki je bil varnostno obarvan. 

Mladi moderatorji Zavoda Varna pot so učence s projektom Ju3 na cesti popeljali v 

spoznavanje različnih prometnih situacij. Pri tem so poskušali osvojiti naslednje cilje: 

- učencem zagotoviti varen jutri;  

- učence naučiti pomena osnovnih prometnih znakov in komunikacije za varno 

mobilnost;  

- izkusiti različne prometne situacije ter se učiti varnega in strpnega vedenja kot 

pešec, kolesar in sopotnik v 

avtomobilu;  

- aktivno odigrati vlogo 

odgovornega udeleženca v 

varni mobilnost;  

- analizirati in kritično 

ovrednotiti različne situacije v 

mobilnosti ter praktično 

preizkusiti obnašanje v realnih 

situacijah. 

 

NARAVOSLOVNI DAN - SVETOVNI DAN HRANE  

Svetovni dan hrane se praznuje vsako leto 16. oktobra. Uvedla ga je Organizacija 

Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Omenjeni datum je bil izbran, ker je bila 

organizacija na ta dan leta 1945 ustanovljena. Glavni namen tega dneva je 

opozarjanje, da v svetu živi veliko število ljudi, ki trpi za pomanjkanjem hrane. 

Pri predmetu NIT so učenci 5. a, ki so obravnavali temo o hrani, poskušali odgovoriti 

na dve vprašanji: 

1. Kaj meniš, zakaj prebivalci Slovenije zavržemo toliko hrane? 

- Preveč je skuhamo. Je ne pojemo in hrana se pokvari. 

- Smo preveč izbirčni. 

 

2. Kaj predlagaš, da bi zmanjšali količino zavržene hrane? 

- Manj kupimo in skuhamo. 

- Vzamemo toliko, kolikor lahko pojemo. 

- Kupimo to, kar potrebujemo in ne na zalogo. 

- Nisi izbirčen in poješ toliko, kolikor imaš na krožniku. 

- Hrane, ki smo je skuhali več, shranimo za kasneje, lahko jo damo tudi živalim. 
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KORONAVIRUS IN POUČEVANJE NA DALJAVO   

Pouk v mesecih septembra in oktobra je potekal normalno z upoštevanjem higienskih 

smernic NIJZ (Nacionalnega Inštituta za Javno Zdravje) vse do 16. 10. 2020. Zaradi 

nesrečnega virusa so se pričeli učenci od 6. do 9. razreda v Sloveniji ponovno 

izobraževati na daljavo do pričetka jesenskih počitnic. Ostali učenci so obiskovali 

pouk nemoteno. Med jesenskimi počitnicami so bile osnovne šole obveščene o 

podaljšanju jesenskih počitnic, vse do vključno 6. novembra za zajezitev virusa. Od 9. 

novembra naprej se je delo na daljavo nadaljevalo. Trajalo je vse do 22. 2. 2021 do 

povratka vseh učencev v šolo. Prihajalo je do vmesnih karanten oddelkov.  

Situacija se je nekoliko umirila v mesecu maju, a ne dokončno sprostila. 

Epidemiološko obvestilo 
Avtor: Vinko Fingušt | Okt 18, 2020 | Novice | 0 komentarjev 

 

Spoštovani starši, 

vlada je zaradi zelo slabe epidemiološke slike v državi močno zaostrila ukrepe za 

preprečevanje širjenja okužb. 

 

Tako bomo skladno z okrožnico MIZŠ v ponedeljek, 19. 10. 2020 v vseh slovenskih šolah 

za učence predmetne stopnje(od 6. do 9. razreda)  pričeli z vzgojno – izobraževalnim 

procesom na daljavo. Zaenkrat je ta ureditev začasna in velja samo za prihodnji teden, 

od 19. 10. – 23. 10. Za te učence bodo obroki v tem času samodejno odjavljeni, zato jih ne 

rabite posebej odjavljati. 

 

Učenci od 1. do 5. razreda imajo pouk še naprej v šoli, tako kot do sedaj. Šolski prevozi 

bodo potekali po nespremenjenih voznih redih. 

V tednu od 26.10. – 30.10. imajo vsi učenci jesenske počitnice. Kako bo po jesenskih 

počitnicah, boste pravočasno obveščeni. Pri delu na daljavo bodo učenci uporabljali 

Googlove učilnice, ki jih učenci občasno že uporabljajo. Videokonference se bodo izvajale 

preko aplikacije Google Meet. Vse Googlove storitve so brezplačne. 

 

Cenjeni starši, iskreno se vam zahvaljujem za vso podporo vašim otrokom in učiteljem 

pri delu do sedaj. Pouk na šoli je v tem mesecu in pol v šoli potekal skladno z Letnim 

delovnim načrtom. 

Zavedamo se, da v teh časih ni lahko Vam, spoštovani starši, niti učiteljem, še posebej pa 

ne učencem, ki potrebujejo odrasle vzornike in podpornike. Verjamem, da se bomo 

skupaj uspešno soočili z izzivi, ki so pred nami. 

 

Lepo vas pozdravljam. 

Ostanimo zdravi. 

S spoštovanjem,  

Damjan Gašparič. 

 

  

http://www.osfram.si/2020/10/18/epidemiolosko-obvestilo/
http://www.osfram.si/author/vinkofosfram-si/
http://www.osfram.si/category/novice/
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Podaljšanje jesenskih počitnic 
Avtor: Vinko Fingušt | Okt 31, 2020 | Novice | 0 komentarjev 

 

Spoštovani starši! 

Zaradi poslabšanja epidemiološke slike v državi je Vlada RS dne 30. 10. 2020 sprejela 

odločitev, da se trenutno veljavni ukrepi podaljšajo. Ministrica za izobraževanje, znanost 

in šport je v skladu s svojimi pristojnostmi izdala sklep, da se zaradi poslabšanja 

epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2, jesenske počitnice 

podaljšajo do 8. 11. 2020. 

Sklep ministrstva 

O nadaljnih ukrepih vas bomo sproti obveščali. 

 

Želim vam prijetne počitniške dni. Vse dobro in ostanite zdravi. 

 

Damjan Gašparič, ravnatelj OŠ Fram. 

 

DELO NA DALJAVO 

Delo se je ponovno 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. Ponovno so zaživele spletne učilnice, videokonference, spletne 

aplikacije in računalniška pismenost je postala izjemno pomembna v tem času. 

 

NARAVOSLOVNI DAN; 20. 11. - TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  

Zajtrk je izjemno 

pomemben obrok v 

dnevu. Z zaužitjem 

zdravega jutranjega 

obroka svojemu 

telesu naredimo 

veliko uslugo.  

Namen praznovanja 

dneva slovenske 

hrane je, da se tega 

zavemo in predvsem 

podpremo vnos 

zdravih, lokalno 

pridelanih živil v našo prehrano in spodbujamo samooskrbo s kakovostno hrano iz 

lokalnega okolja. Zdrav zajtrk mora vsebovati polnovredne žitne izdelke v kombinaciji 

z beljakovinskim živilom ter zelenjavo ali sadjem: npr. domači kruh, domače maslo in 

med, mleko ter jabolko ali drugo sveže ali suho sadje brez dodanega sladkorja.  

https://www.osfram.si/2020/10/31/
https://www.osfram.si/author/vinkofosfram-si/
https://www.osfram.si/category/novice/
http://osfram.splet.arnes.si/files/2020/10/11151_Sprememba_solskega_koledarja_november_2020.pdf
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TEHNIŠKI DAN, 23. 11.  

Tudi v epidemiološki situaciji stvari tečejo v skorajda običajnem delovnem ritmu. Ne 

boste verjeli, celo adventne venčke se da izdelati 'on-line', a prodaja lahko steče le v 

živo in tako se je tudi zgodilo. S pomočjo učiteljice Jelke Bojc so preko video 

konference prejeli nazorna navodila, kako se lotiti njihove izdelave, nazadnje so jih 

opremili s številkami, naložili na splet in v eni uri je bila večina izdelkov že razprodanih. 

Razrednika sta akcijo spremljala s ponosom in v veselje jima je bilo tudi zmrzovanje 

na šolskem dvorišču, saj so ju grele prostovoljne donacije, ki so velikodušno polnile 

leseno skrinjo. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

KULTURNI DAN, 24. 12. 

Zadnji šolski dan v koledarskem letu so kulturni hram na daljavo obiskali le učenci 

prvega triletja. Preživeli so ga sicer ob ekranu, a kljub temu uživali ob izvrstnih 

gledaliških in lutkovnih predstavah Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Mini 

teatra Ljubljana in Lutkovnega gledališča Ljubljana. Pravljični svet so raziskovali skozi 

glasbo, literarno in likovno ustvarjanje, za razbijanje 

monotonije pa so poskrbeli kvizi in igre, ki so zabavali 

in učili hkrati. 

ŠPORTNI DAN, 1.-3. razred 

Zimski športni dan so kot prvi izvedli naši najmlajši 

učenci, starejši pa nestrpno čakajo na februar, ko se 

bodo podali na sneg in uživali v kepanju in športnih 

igrah. V mesecu februarju so ga izvedli še ostali 

učenci na daljavo.   
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SLOVENŠČINA 

Devetošolci so za nalogo napisali publicistično poročilo, kot nalašč za naš šolski 

časopis (in kroniko): 

Zaradi trenutne situacije v državi je bila tudi Osnovna šola Fram prisiljena uvesti pouk 

na daljavo. Pouk poteka preko Googlovih učilnic, kamor učitelji nalagajo naloge za 

učence. Poleg tega poteka pouk tudi virtualno po Google Meet-u, kjer se učenci in 

učitelji srečajo v živo. Razen občasnih tehničnih težav pouk poteka nemoteno. Po 

besedah ravnatelja osnovne šole Fram, gospoda Damjana Gašpariča, so tako učitelji 

kot učenci pouk na daljavo dobro sprejeli, vsi skupaj pa si želijo čim prejšnje vrnitve v 

šolo, saj pogrešajo družbo in delo v živo.       

Za šolski časopis Framček poroča Anej Grujič, 9. b 

 

 

 

 

 Maša Belas, 9. b  

2. a razred je izdeloval stripe: 

 

  

 

 

 

 

 

           Jure Vračko

             Naja Cehtl  
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NEMŠKI JEZIK V SLIKI IN BESEDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLEŠKI JEZIK 
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Učenci 4.r so izdelovali kipe oziroma skulpture iz poljubnega materiala. Nastali so 

mnogi zanimivi izdelki. 

 

 

 

  

 

Gašper Vedlin in Pia Soršak 

 

GEOGRAFIJA Z ZABAVNIMI VULKANI 

Lava, magma, krater, žrelo, dimnik, izbruh, plin, aktivni, speči…vseh izrazov so se 

učenci naučili kar iz prakse: 

 

 

 

 

 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

Delo na daljavo pri GUM je potekalo 

prav tako drugače. Nekaj pesmi in 

besedil so ustvarili učenci 7. a 

razreda. Z njih je razvidno, kako 

barvito učenci doživljajo glasbene 

oblike ob posnetkih, kot je uvertura v 

opero.  

  



23 

Pri krožku umetnost nastopanja so učenci Sara Jus, Zoja Štern - vokala, Gaja Plajh 

Štrman - bas kitara, Matija Živko in Jaša Šoba - kitara na daljavo pod mentorstvom 

Dore Ožvald uspeli ustvariti  posnetek skladbe Tears in Heaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugošolci so med šolanjem na daljavo velikokrat pokazali, da se ne dajo. Zanje je 

prav vsak dan pravi šolski dan. Tako poustvarjajo na pravljice, se likovno dokazujejo, 

pripravljajo tehnično zahtevne izdelke, ob tem pa se še opismenjujejo. 
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Čestitka devetošolcev ob novem letu: 

 

Tudi zaposleni OŠ Fram smo pripravili virtualno čestitko ob novem letu: 
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PONOVNO NAZAJ V ŠOLI 

SVETOVNI DAN ZEMLJE, 22. 4. 2021  

Drugošolci so naravoslovni dan prav na dan našega zelenega planeta posvetili 

izdelovanju posebnih modelov Zemlje, izdelanih iz kaširanih balonov.  

Petošolci pa so celoten dan posvetili 

čiščenju okolja, urejanju gredic in 

zelenice za šolo, sadili so rastline, ob 

čemer so razgibali telo, možgane pa 

napolnili do te mere, da je bilo dovolj 

energije še za literarno in likovno 

ustvarjanje.  

 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN, 20. 5. 

Na svetovni dan čebel, majhnih bitij, zelo pomembnih za obstoj človeštva, so učenci 

6. - 9. razreda izvedli naravoslovni dan. Ogledali so si film o teh žuželkah, nato pa se 

ukvarjali s človeškim telesom. Svoje znanje so (med drugim) utrjevali in preverjali z 

aplikacijo Kahoot. Izkazalo se je, kako pomembno je pozorno branje navodil in vsega 

zapisanega nasploh, saj sicer pride do čudnih odgovorov. Učenci so izrezali tudi 

okostnjake. Vsi so se najbolj razveselili ure gibanja na igrišču.  
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OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO  

Projekt družbe Radio Tednik Ptuj, ki ga 

že sedmo leto zapored organizira 

skupaj z občinami in osnovnimi šolami 

iz Štajerske, osrednje Slovenije in širše 

je potekal 17. 5. kjer so se predstavili 

tudi pevci naše osnovne šole v dveh 

kategorijah.  

 

Nižjo stopnjo so zastopale pevke:  

Paulina Pristavnik Gobec, 1.c, 

Tinkara Tonejc, 3.b, 

Taja Maver, 4.a, 

Nina Mironov  in Lana Jurij, 5.b. 

 

Za višjo stopnjo pa so prepevale:  

Zala Badrov, 6.b, 

Nika Bezgovšek, 9.a, 

Nika Mišak, 9.a, 

Manca Karo, 9.a 

ter sestri Eva in Ajda Lah, 9.b in 5.b. 

 

Nastopile so v studiu, suvereno zapele 

in izbrano pesem tudi posnele.  

Konec junija so bili znani rezultati. Žirija 

je na nižji stopnji za polfinalni del izbrala 

Tajo Maver, na višji pa Manco Karo.  

Vse povrsti so bile odlične, v kar se 

lahko zlahka prepričate, če odprete povezavo: https://youtu.be/UqaCHfMbXDA  

 

KULTURNI DAN - ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 

28. maj je bil posvečen 

zaključku bralne značke in 

predvsem učencem, ki radi 

berejo. Letošnji majski 

kulturni dan smo posvetili 

branju in razumevanju 

različnih besedil, s 

poudarkom na stripu ter 

interdisciplinarnem in 

interaktivnem delu.   

https://youtu.be/UqaCHfMbXDA


27 

Učenci višjih razredov so brali najmlajšim, ki so nato poustvarjali in besedila pretvarjali 

v lastne domišljijske izdelke. 

Učenci 1. triletja so spoznali delo bibliobusa in se čudili, koliko knjig potuje k bralcem 

od vasi do vasi (in to po celem svetu). 

Učenci višjih razredov so risali stripe, ki bodo v raško-framski stripovski navezi 

združeni v glasilu Stripogled. Njihova tema sta bila navihana finska junaka Tine in Bine 

ter različni znamenitneži na podlagi Stripov Znamenitni izpod peresa Žige X. 

Gombača in čopiča Jake Vukotiča. Ustvarjali so z aplikacijama Actionbound in Linoit. 

V tekmovanju je zmagal 6. b razred, ki je prejel majhno pozornost za prizadevnost. 

Letos je bilo skupno 116 naj bralcev). Tokrat so se najštevilčnejši, tretješolci, v 

mehurčkih družili s pisateljico in ilustratorko Alenko Spacal, ki jih je navdušila s svojimi 

avtorskimi knjigami, višji razredi pa so spoznali vedno bolj obširno fantazijsko zbirko 

Luke Sternada (ki ustvarja pod psevdonimom Stan Dirdeny) in realno, taborniško 

Vesne Novak. Ob tej priložnosti smo se spomnili še zlatih bralcev oz. bralk. Letos so 

to tri: Eva Lah, Maja Voglar Rodošek in Zoja Helbl. Naj njihova ljubezen do knjige ne 

presahne tudi v času srednješolskega izobraževanja. 

5. HOČKI TEK POD POHORJEM 

V nedeljo 6. 6. 2021 se je odvijal  5. 

Hočki tek pod Pohorjem. Tekmovanja se 

je udeležilo več 500 tekačev. 

Osnovnošolci so se pomerili v teku na 

300m , 600m, 900m ali celo v teku na  

6,5km ali 10km. Tekmovanja so se 

udeležili judoisti Judo kluba Apolon. 

Učenka Ališa Repnik je v kategoriji  punc 

do 19let na 10km osvojila 3.mesto, s 

časom 55minut.   
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ŠPORTNI DAN IN PREDAJA KLJUČA, 10. in 17. 6. 2021 

Na prvem športnem 

dnevu (10. junija) so 

si učenci pretegnili 

mišice in razgibali 

sklepe. Pot jih je 

vodila po bližnjih in 

nekoliko bolj 

oddaljenih hribih. 

Osmošolci so se 

fotoaparatu nastavili 

na Pohorju.  

Zadnje športne 

aktivnosti (17. 6.) pa 

so bile za večino 

učencev višje stopnje sončne in mokre, saj so dan preživeli v Termah Ptuj. Nekaj pa 

se jih je hladilo kar v šolski telovadnici. 

Letošnja predaja ključa je letos potekala pred maloštevilnim občinstvom. Tako 

devetošolci kot osmošolci so se zelo potrudili in izpeljali svojo dolžnost. Pelo se je, 

prisegalo, skakalo, ličilo, depiliralo in klečalo na koruzi. Zmagovalci so postali 8.b.  

 

NARAVOSLOVNI DAN, 22. 6.  2021 

Učenci od 5.-8. razreda so v okviru naravoslovnega dne raziskovali posamezne 

ekosisteme in izvajali zanimive laboratorijske poizkuse. Povedali so, da je bilo 

zanimivo, zabavno in poučno. 

TEHNIŠKI DAN, 23. 6. 2021   

Tudi letošnji tehniški dan je bil delovno 

in ustvarjalno naravnan. Učenci 6.a so 

zelo natančno sestavili most Leonardo 

da Vinci. Pri tem pa dekleta niso prav 

nič zaostajala v tehničnem znanju in 

ročni spretnosti. 
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KULTURNI DAN, 24. 6. 2021 

Zadnji kulturni dan in obenem zadnji dan v tem 

šolskem letu je bil posvečen naši domovini. 

Združen je bil s projektom Pogum in se med 

drugim posvečal našemu kraju in njegovim 

velikim možem. Učenci višje stopnje so tako 

prisluhnili predavanju zgodovinarja Aleša 

Maverja, ki je obujal našo kulturno dediščino. 

Mlajši učenci so ustvarjali ob pohorski legendi 

ter prisluhnili glasbeni pravljici, ki so jo pripravile 

učiteljice Dora Ožvald, Tadeja Antončič in Simona Napast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE 

14. junija so se učenci odpeljali v vse 

smeri naše ljube domovine. Učenci 1. 

in 2. razreda so obiskali muzej na 

prostem Rogatec, kjer so se preizkusili 

v peki kruha in spoznali nekatere stare 

kmečke običaje. Sedmošolci so na 

svoji prvi zaključni ekskurziji 

predmetne stopnje obiskali Koroško, 

kjer so se vživeli v vlogo rudarjev. 

Kasneje so obiskali domačijo 

Prežihovega Voranca, na koncu pa se 

osvežili še v Velenjskem jezeru. 

Osmošolci so se podali v osrčje 

Slovenije in obiskali grad Turjak, pri čemer so se spomnili obravnavane Turjaške 

Rozamunde. Podali so se tudi pod zemljo, v Županovo ali Taborsko jamo.   
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Došez ki uč enčev in delavčev š ole 
 

TEKMOVANJA IN RAZISKOVALNE NALOGE 

Na športnem področju tokrat v tem šolskem letu zaradi epidemiološke slike ni prišlo 

do šolskih športnih tekmovanj. 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE 

Šolsko tekmovanje je potekalo 24. 9. 2020. Udeležilo se ga je 125 učencev, od 

katerih pa se na državno tekmovanje lahko uvrstijo le učenci od 7. razreda dalje. 

Letos je to uspelo Zali Klavž (7.b), Eneji Zavec Blažič (8.a), Minki Babič (9.a) in Mihi 

Goršetu Pihlerju (9.a). Državno tekmovanje bi moralo potekati v soboto, 17. 10. 

2020, na OŠ Franca Lešnika Vuka v Slivnici, vendar so ga zaradi epidemioloških 

razmer prestavili na kasnejši datum. Tako je 24. 3. 2021 potem potekalo državno 

tekmovanje. Najboljši letošnji dosežek pa ponovno pripada Mihi Goršetu Pihlerju, ki je 

osvojil srebrno priznanje (mentorici Polona Čuk Kozoderc in Vesna Lešnik). 

 

BRALNI MARATON  

Zveza prijateljev mladine je letos v začetku oktobra že 18. priredila bralni maraton. Na 

njem je sodelovalo 20 osnovnih šol iz Maribora in okolice. Udeleženci so prebirali 

svoje lastne pesmi ali pesmi znanih slovenskih avtorjev. Iz naše šole sta se prireditve 

udeležili šestošolka Maša Frešer in devetošolka Ana Mom. Tema letošnjega 

maratona je bila odraščanje (mentorica Jožica Ravš).  

 

MALI SIMPOZIJ 

Muzejsko-pedagoški projekt Mali simpozij, s katerim 

se spodbuja osnovnošolce k zgodnjemu 

raziskovalnemu delo, je letos že osemnajsti zapored. 

Vrsto let se ga udeležujejo tudi framski učenci. 

Predmet letošnjega raziskovanja osnovnošolcev je 

bila obrtna in rokodelska dejavnost v lokalnem okolju 

nekoč. Naši učenki Maša Belas in Tinkara Škrinjar 

sta odlično predstavili Mlinarstvo na Framskem 

(mentorica Tatjana Ajd Krampl). 
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14. MEDNARODNI FESTIVAL POEZIJE Dječije carstvo v Banja Luki 

Učenec 4.b razreda, Matic Golob, je sodeloval na 14. mednarodnem festivalu poezije 

Dječije carstvo v Banja Luki. Na festival se je prijavilo več kot 8000 učencev iz 

devetih držav. Matic se je z pesmijo Gozdna zabava uvrstil med 70 najboljših, ki so 

svoje pesmi predstavili v finalu. Finale tekmovanja je potekalo 27. 12. 2020 na 

daljavo. Matic je svojo pesem odlično interpretiral in na koncu osvojil odlično 2. Mesto 

(mentorica Anja Lipuš).  

 

GOZDNA ZABAVA 

Začela se je prava gozdna zabava. 

Od glasne glasbe  

medveda je bolela glava. 

Od silnega hrupa 

se vsem je že vrtelo 

in prestrašenemu ježku  

vse iglice stran vzelo. 

 

Le kaj v gozdu se dogaja, 

da še sosedov Piki laja. 

In niti muca Maja ne aja. 

Potem se pes oglasi.  

Glasno zarenči in zalaja,  

saj to je spanca kraja. 

 

Ker slavje še zmeraj ni minilo, 

se vso živalsko carstvo v gozd je namenilo. 

Na veliki so jasi sredi hrastovih dreves 

zagledale živali norenja poln ples.  
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Čeprav so želele zaradi nespanja  

se glasno razjeziti, 

kmalu so želele le vsem se pridružiti. 

Ni spal ne gozd ne cela vas, 

a bil je pravi gozdni špas. 

  

HITRO RAČUNANJE 

Tretješolec Matic Klavž se je uvrstil na državno tekmovanje v 

hitrem računanju, ki je potekalo v soboto, 6. 2., kjer se je 

Matic 3. b pomeril z najboljšimi tekmovalci v hitrem 

računanju iz vse Slovenije. Tekmovanje je letos potekalo na 

daljavo. Tekmovalci so se prijavili s tekmovalnim geslom 

preko Zooma, družinski člani, učitelji in ostali navijači pa smo 

lahko preko povezave spremljali njihove rezultate. Dosegel je 

11. Mesto (mentorica Maša Stres). 

 

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA, 8. in 9.r. 

Tekmovalci so se tokrat preizkusili v spletni različici tekmovanja. 2. marca so izpolnili 

testno verzijo, na dan žena, 8. marca, pa je šlo zares. Od 9-ih sodelujočih sta Jošt 

Gradišnik in Eneja Zavec Blažič (mentorja Simona Napast in Blaž Preglau) prejela 

bronasto priznanje, slednja pa se je uvrstila tudi na državno raven, ki je potekala 19. 

aprila. Eneja prejme srebrno priznanje. 

Devetošolci pa so znanje izkazovali še na klasičen način, 29. Marca. Med drugim so 

se razpisali tudi o prednostih in slabostih učenja v šoli oz. pouka na daljavo. Nika 

Barber in Ana Mom sta prejeli bronasto priznanje, na državno tekmovanje se jim žal ni 

uspelo uvrstiti (mentorja Simona Napast in Blaž Preglau). 

 

VESELA ŠOLA 

10. 3. 2020 se je na šoli odvijalo šolsko tekmovanje iz vesele šole za učence 4. – 9. 

razreda (tekmovalo jih je 15). Prav vsi tekmovalci so pokazali veliko mero znanja, 8 jih 

je prejelo priznanja, 7 učencev od 6.-9. razreda se je 14. aprila pomerilo na državnem 

tekmovanju. Prav vsi so bili uspešni, še posebej pa sedmošolec Jaša Šoba, ki je 

izgubil le eno od vseh možnih točk, sledila je osmošolka Eneja Zavec Blažič, kateri so 

zmanjkale tri točke, sedmošolcu Davidu Feršu in devetošolcu Mihi Goršetu Pihlerju pa 

štiri. Šestošolca Vitan Magdič in Žiga Polenčič ter devetošolec Anej Grujič so sicer 

izgubili nekaj več točk, a kljub temu izkazali kar nekaj znanja. Oba šestošolca sta 

tekmovanje zaključila s srebrnim priznanjem, prav tako oba devetošolca. Sredinska  
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 razreda pa sta prejela zlato priznanje, pri čemer je Jaša Šoba zasedel 3. mesto na 

državnem nivoju, prejel 2. nagrado ter se udeležil slovesne prireditve v Ljubljani 

(mentorica: Simona Napast ).  

 

ŠOLSKO GEOGRAFSKO TEKMOVANJE 

18. 3. 2021 se je v geografskem znanju pomerilo 11 učencev iz 8 in 9. razreda. 

Bronasto priznanje so osvojili: Maja Voglar Rodošek, Eneja Zavec Blažič in Katja 

Žgank, na državno tekmovanje pa sta se uvrstili: devetošolka Maja Voglar Rodošek in 

osmošolka Eneja Zavec Blažič (mentorica Tatjana Ajd Krampl). 

 

BOBER 

V letošnjem šolskem letu je šolsko tekmovanje Bober zaradi vsem znane situacije 

potekalo z zamudo, in sicer 1. 3. - 12. 3. 2021. Na državnem nivoju je tekmovalo 

15.318 udeležencev. Tekmovalo je 129 naših učencev, ki so naloge reševali na 

papirju, dosegli pa 43 bronastih priznanj. Na daljavo sta naloge reševala še dva 

učenca, in sicer učenka iz 8. razreda ter učenec 9. razreda. Oba sta dosegla 

bronasto tekmovanje. Škoda le, da letos ni bilo državnega tekmovanja, saj bi se oba 

glede na število točk uvrstila nanj (mentor Vinko Fingušt).  

 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA 

Na šolskem tekmovanju iz razvedrilne matematike je 17. 4. sodelovalo 99 učencev. 

Tretjina učencev je prejela bronasto priznanje, na državno tekmovanje pa sta se 

uvrstila Katja Žgank iz 8. a razreda in Miha Gorše Pihler iz 9. a. Oba sta se odlično 

izkazala tudi na državni ravni, saj je Katja prejela srebrno priznanje, Miha pa se je 

uvrstil med najboljših pet učencev v celotni državi in prejel zlato  priznanje (mentorici 

Polona Čuk Kozoderc in Vesna Lešnik).  

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE  IN TEKMOVANJE 

MEHURČKI,  13. 4. 2021   

Krovni naslov tekmovanja je bil Vse najboljše, Slovenija. Učenci 1. VIO so se poskusili 

v tekmovanju Mehurčki. Prvošolci (pri nas niso tekmovali) so se seznanjali z 

besedilom Leopolda Suhodolčana, Piko dinozaver. Učenci 2. in 3. razreda so prebirali 

knjigo Dese Muck, Anica in grozovitež.  Priznanje prejmejo vsi tekmovalci.  

2. r.: Julija Blažič, Naja Cehtl, Zala Tomažič, Jure Vračič, Eva Nikl, Ana Babošek 

(mentorica Jelka Bojc). 

3.  b: Ajda Cafuta, Jakob Cafuta, Matic Klavž, Tinkara Tonejc (mentorica Maša 

Stres).  
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Učenci 4. in 5. razreda so uživali ob knjigi Sebastjana Preglja, Deček Brin na 

domačem kolišču. Priznanja prejmejo četrtošolci Nejc Cvajdik, Leo Dvoršak, Taja 

Maver in Lucija Radoš ter petošolci Jaša Plajh Štrman, Sara Kacjan in Ališa Repnik. 

Tekmovali pa so še: Mila Vračko Wutt, Marko Kavran, Lan Goričan, Matic Golob, Žiga 

Žgank, Nuša Žgank, Laura Kavran, Taras Ćeranić in Špela Emeršič  

(Mentorji Katja Ozimič, Valentina Gselman, Tadej Sternad, Bernarda Šibila. V času 

odsotnosti učiteljice Bernarde Šibila je nadomeščal Klemen Hameršak).  

Šesto- in sedmošolci so se preverili v poznavanju knjige Igorja Karlovška, Pobeg. 

Udeležba v obeh 6. razredih  je bila zelo skromna, saj je sodelovala samo Špela Kure 

in osvojila bronasto Cankarjevo priznanje. 

Vsi tekmovalci iz sedmega razreda so na tekmovanju pokazali dobro poznavanje 

knjige in so osvojili bronasto Cankarjevo priznanje. To so:  Jaša Šoba, Žana Papež in 

Katarina Mlakar. 

Osmo- in devetošolke (tokrat ni bilo nobenega fanta) so se preverile v pisanju 

razlagalnega spisa po prebrani knjigi Mateta Dolenca, Kako dolg je čas. Bronasto 

priznanje prejmeta Klara Ločičnik in Maja Voglar Rodošek. Obe sta se uvrstili tudi na 

državno tekmovanje, ki bo v soboto, 22. 5. 2021. Na tekmovanju so sodelovale še 

osmošolke Eneja Zavec Blažič,  Ana Burulič  in Katja Žgank.  

Na državni ravni sta se tekmovanja preko spleta kar iz slovenske učilnice udeležili 

osmošolka Klara Ločičnik in devetošolka Maja Voglar Rodošek. Tekmovalo je sicer 

439 osmošolcev in 461 devetošolcev. Klara je z napisanim spisom osvojila srebrno 

Cankarjevo priznanje, Maja pa je prav tako dosegla lepo število točk (Mentorica 6. r - 

9. r Jožica Ravš). 

 

LITERARNI NATEČAJ RIMA RAJA 

V lanskem šolskem letu je bil razpisan literarni natečaj Rima raja. Zaradi epidemije žal 

niso razglasili najuspešnejših. Razpisan pa je bil tudi v tem šolskem letu. Poslanih je 

bilo kar nekaj prispevkov naših učencev. Sedmošolka Brina Helbl je pri dodatnem 

pouku slovenščine napisala pesem Mehurček sreče in se uvrstila med 15 najboljših v 

Sloveniji v kategoriji učencev od 6. do 9. razreda. Slovesna podelitev je bila 19. Maja 

(mentorica Jožica Ravš).  
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MEHURČEK SREČE  

Sreča so prvi cvetovi 

v pomladi.  

 

Sreča je sonce 

na temačni livadi.  

 

Sreča je občutek, 

ki ti naslika 

nasmeh na lica. 

 

Takrat se počutiš 

svoboden kot ptica.          

 

LITERARNI NATEČAJ  MOJA RODNA DOMOVINA  POD SVOBODNIM SONCEM 

OŠ Vič in Združenje veteranov 90-91 mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin sta 

razpisali 13. natečaj Moja rodna domovina – Pod svobodnim  soncem. Sodelovali so 

tudi učenci naše šole. Ana Burulič bo za svojo pesem Moja domovina prejela 

nagrado, Zala Meglič, Žana Papež in Julija Božič pa priznanja (mentorica Jožica 

Ravš).  

 

MOJA DOMOVINA 

Moja domovina, 

res si lepa in zanimiva. 

 

Domovina je tam, kjer sem se rodila,  

ne vem, če pot me po svetu bo vodila, 

a domovina v srcu vedno ostane edina. 

Lepa tvoja največja je planina,  

prelepa je tudi tvoja ravnina 

 

ter morja modra globočina. 

 

Tu so tudi jezera in reke, 

za nas tu ni nobene prepreke. 

 

Voda žubori lahno in pri srcu je lepo. 

 

Domovina naša res je zelo velika,  

zato v tuj svet me nič kaj ne mika.  
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MEDNARODNI PEVSKI ZBOR BALKAN POJE 

OŠ Fram je bila s strani svetovalke dr. Inge Breznik predlagana za sodelovanje v 

mednarodnem pevskem zboru, kjer bo moči združil 60-članski, mednarodni virtualni 

zbor in zapel 6 pesmi iz 6 držav. 

Vodja projekta, Aleksandra Stanković iz Beograda, je tako združila države: Srbijo, 

Črno goro, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Makedonijo in Slovenijo v glasbi. 

Čestitke našim 10 pevcem, ki so odlično zastopali Slovenijo (od leve proti desni): Nika 

Bezgovšek, Ana Burulič, Jakob Koren, Manca Karo, Klara Ločičnik (zgornja vrsta), 

Ajda Lah, Brina Helbl, Zoja Helbl, Eva Lah in Nika Mišak (spodnja vrsta); (mentorica 

Dora Ožvald). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGOVO TEKMOVANJE 

V soboto, 15. 5. 2021, je potekalo državno Vegovo tekmovanje. Vsi uvrščeni si 

zaslužijo posebno pohvalo za trud, ki so ga vložili v priprave. Nini Voglar Rodošek, 

9.a, in Jaši Šoba, 7.a, čestitamo za osvojeno srebrno priznanje, Mihi Goršetu Pihlerju, 

9.a, pa za zlato priznanje na omenjenem tekmovanju (Mentorici Polona Čuk 

Kozoderc in Vesna Lešnik).  
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NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE   

V obdobju november 2020 – maj 

2021 sta se izvajala priprava in 

spletno tekmovanje v nemškem 

bralnem tekmovanju Centra 

Oxford (BTCO). V tekmovanju je 

sodelovalo skupno 10 učencev od 

4. do 6. razreda: Marko Kavran 

in  Jani Viltužnik (4. a), Leo 

Dvoršak in David Krajnc (4. b), Niko Helbl, Laura Kavran, Tinka Markovič Strašek in 

Lara Štavbar (5. a) ter Zala Badrov (6. b).  

31. 5. 2021 so bili tudi objavljeni uradni rezultati in 6 učencev prejme bronasto 

priznanje: Marko Kavran (4. a), Leo Dvoršak in David Krajnc (4. b), Laura Kavran in 

Tinka Markovič Strašek (5. a) ter Zala Badrov (6. b) (mentorica: Tjaša Šuc Visenjak). 

 

GEOGRAFSKO ZNANJE TUDI NA DALJAVO 

Kljub korona situaciji je bilo 

izvedeno državno geografsko 

tekmovanje, katerega tema je 

bila Prehrana v geografski 

perspektivi. 

Na državno raven sta se uvrstili 

Eneja Zavec Blažič iz 8. a 

razreda in Maja Voglar Rodošek 

iz 9. a. Obe sta osvojili srebrno 

priznanje (mentorica Tatjana Ajd Krampl). 

 

ŠPORTNICA LETA 

16. junija je Lina Maltarić na podelitvi Športnik 

leta mesta Ptuj dobila nagrado za 

najperspektivnejšo športnico.  

Lini kljub vsem dodatnim obveznostim, ki jih 

plavanje od nje terja, ostaja vestna pri 

opravljanju šolskega dela, predvsem pa 

skromna in vselej pripravljena pomagati 

sošolcem in delavcem šole. 
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LIKOVNI NATEČAJ 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, področna 

skupina za razredni pouk, je v okviru konference 

učiteljev razrednega pouka organizirala in izvedla 

likovni natečaj »Povezovanje za življenje v sodobni 

družbi«. Na njem je sodelovala tudi Zala Tomažič, 

učenka 2.a razreda. Ker konference učiteljev 

razrednega pouka niso mogli izpeljati v živo in 

hkrati javno razglasiti rezultatov natečaja, je le-ta 

potekal na daljavo.  

Zala je bila uvrščena med 3 zmagovalce od 146-ih 

prispelih likovnih del (mentorica Jelka Bojc). 
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RAZISKOVALNE NALOGE 

 

RAZISKOVALNA NALOGA – KAKO JE RASLA FRAMSKA ŠOLA  MED 1808 IN 1945 

Maša Belas, Anej Grujič in 

Tinkara Škrinjar so v okviru 

Zveze za tehnično kulturo 

Slovenije napisali raziskovalno 

nalogo o prvi framski šoli in 

kako je dobivala svojo obliko 

vse do 1945. Naloga se je 

uvrstila na državno tekmovanje. 

Po zagovoru junija v Murski 

Soboti so prejeli bronasto 

priznanje (mentorici Tatjana Ajd 

Krampl in Adrijana Ciglar). 

 

RAZISKOVALNI NALOGI MASTERCHEF FRAMA-JABOLKO NE PADE DALEČ OD 

DREVESA IN BI SI MARIJA TEREZIJA ZNALA PREDSTAVLJATI (PO)UČEVANJE V 

ZOOMU? 

Med drugim so znotraj projekta Turizmu pomaga lastna glava izdelali nalogo z 

naslovom Masterchef Frama - Jabolko ne pade daleč od drevesa in v okviru le-te 

pripravili sirup proti virusom in framsko potico. Učenci osmih in devetih razredov so 

nalogo tudi odlično zagovarjali in na koncu osvojili srebrno državno priznanje.  

Prav tako sta devetošolki Eva Lah in Zoja Helbl primerjali šolstvo skozi zgodovino z 

poučevanjem na daljavo. Njuna naloga je nosila naslov: Bi si Marija Terezija znala 

predstavljati poučevanje v Zoomu. Na regijskem nivoju sta bili odlični in osvojili zlato 

priznanje.  

S tem sta se uvrstili na državno raven tekmovanja, kjer pa sta na koncu osvojili 

bronasto priznanje (mentorica Nataša Maver Šoba).  
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Šodelovanje z drugimi š olami 
 

RAZGLEDNICA IZ BRUSLJA 

V letošnjem šolskem letu bodo 

pozdrav iz Sarajeva nadomestile 

občasne razglednice iz Bruslja. 

Razlog je v odhodu naše učiteljice 

Mateje Kregar na novo delovno mesto 

z enakim izzivom – Slovencem po 

svetu podajati vedenja in znanja o 

našem jeziku in kulturi. Učiteljica 

poučuje otroke, ki so vključeni v 

predšolske skupine (M1+M2), in 

učence na primarni stopnji od prvega 

do petega razreda (P1, P2, P3, P4, 

P5), in sicer na belgijski evropski šoli 

Bruselj I, ki je v občini Uccle, obstaja 

pa še podružnica Berkendael. 

Slovenski otroci na tej šoli so vključeni v angleško, francosko in nemško jezikovno 

sekcijo in obiskujejo pouk slovenščine kot prvega jezika L1. Največ slovenskih 

učencev je na šolah Bruselj I in Luksemburg II, sicer pa slovenski otroci obiskujejo 

evropske šole tudi v drugih krajih (npr. Frankfurt, Varese, Alicante, Bergen, Karlsruhe, 

München…). 

Šola, na kateri poučuje ga. Kregar, je bila ustanovljena leta 1958 kot druga evropska 

šola v Evropi. Gre za ogromen "kampus, ki spominja na Bradavičarko iz Harrya 

Potterja in sestoji iz objektov, v katerih poteka pouk na treh stopnjah: na predšolski 

(nursery), osnovni (primary) in srednješolski (secondary). Zanimivo je, da so stavbe 

poimenovane po pomembnih osebah, ki so v glavnem sami moški, razen ene 

zgradbe, ki je ženskega spola in se imenuje Fabiola - v njej imajo pouk predšolski 

otroci. Osnovnošolsko izobraževanje ne traja devet, ampak osem let. Šolanje na 

evropski šoli učenci zaključijo z maturo.   

Vsi drugi učenci, med njimi so tudi slovenski, so uvrščeni v skupino učencev brez 

lastne jezikovne sekcije. V druge jezikovne sekcije pa se lahko vključujejo po lastni 

izbiri. Učencem brez lastne jezikovne sekcije evropske šole nudijo pouk maternega 

jezika kot učnega predmeta, hkrati pa tudi dodatno strokovno pomoč za premoščanje 

težav zaradi učenja v tujem jeziku.  

V Evropski šoli je dva tedna po "krompirjevih počitnicah", od 2. do 13. 11. 2020, prav 

tako pouk potekal na daljavo preko aplikacije Teams. Sedaj ponovno poteka v živo za   
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predšolsko in primarno stopnjo, za sekundarno (višja stopnja OŠ in srednja šola) pa 

po sistemu kroženja (3 dni v živo, 2 dni na daljavo).  

Preko Teamsov je potekal v glavnem po urniku, zraven tega je prihajalo do 

raznovrstnih tehničnih težav, na srečo pa so otroci pridno delali in bili pri tem dokaj 

samostojni. Pouk na daljavo je potekal tudi za predšolske otroke. Njim in prvošolčkom 

so po večini pomagali starši, ostali so se bolj ali manj znašli sami. Do januarja 2021 je 

bil vstop v kompleks prepovedan za vse zunanje osebe, prav tako je odpovedana 

večina dejavnosti, šolskih izletov, športnih dni in prireditev. Maske se nosijo ves čas, 

tudi po 8 ur. Trenutno stanje ni rožnato in kliče po spremembi na bolje, upamo lahko 

le, da se bo to kmalu zgodilo. 

 

POZDRAV IZ SARAJEVA 

Začetek junija je za učence 

dopolnilnega pouka slovenščine in 

kulture v Sarajevu, Zenici, Kaknju 

in Brezi potekal v sproščenem 

vzdušju ob zaključku šolskega leta. 

Učencem so podelili potrdila in 

knjižne nagrade, sledilo pa je 

sproščeno druženje ob klepetu in 

delitvi vtisov o še enem 

nenavadnem, a varno do zaključka 

izpeljanem šolskem letu. 
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Drugi pomembni dogodki in š ola v 
medijih 
 

POTEPANJE MED MELODIJAMI DOMA IN PO SVETU 

 

Emil Adamič, ustanovitelj Učiteljskega pevskega zbora, je leta 1935 zapisal: »Učitelj 

brez petja? Ne, to si ni mogoče misliti. Prav gotovo je bil prvi učitelj pevec in z njim so 

bili pevci vsi njegovi tovariši. Skozi stoletja, po vsem svetu.« Med izbranimi 

učiteljskimi zasedbami, ki so stale pod mogočnimi orglami v ljubljanski Slovenski 

filharmoniji, je bila tudi Etno skupina Zala, ki se je v primerjavi z ostalimi nastopajočimi 

predstavila na nekoliko drugačen, nam pisan na kožo, sproščen način. Kot zadnje 

nastopajoče smo publiko predramile z ljudskimi glasbili (harmonika, violina, 'rifl' in 

lončeni bas), odhajajoči pa so s seboj odnesli štajerski vrisk in poskočni ritem.  
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Vir: Občinske novice Rače–Fram, september 2020.  
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Vir: Občinske novice Rače–Fram, september 2020.   
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V občini Rače-Fram vsak predšolski in šoloobvezni otrok dobi 50 evrov 

 

 

Vir: Večer, 29. 11. 2020.  

  



47 

 

 

Vir: Občinske novice Rače–Fram, december 2020. 
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Vir: Občinske novice Rače–Fram, marec-april 2021. 

Vir: Bistričan, 8. 5. 2021.  
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Vir: Občinske novice Rače–Fram, junij-julij 2021. 
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Vir: Občinske novice Rače–Fram, junij-julij 2021.  
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ZLATE PETICE IN PRIZNANJA ZA VEČJE DOSEŽKE, 21. 6. 2021 

Kar devet naših devetošolcev (Minka Babič, Miha Gorše Pihler, Zoja Helbl, Manca 

Karo, Maja Voglar Rodošek, Maša Belas, Anej Grujič, Eva Lah in Tinkara Škrinjar) 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.  

Na prireditvi ob občinskem prazniku občine Frače-Fram za delavci šole prejeli 

priznanja župana za zelo aktivno delovanje na različnih področjih: Mojca Petelinšek 

(delo v Karitasu), Simona Napast (za društveno in kulturno delovanje) oz. spominsko 

plaketo Občine Rače – Fram: Dora Ožvald (za 20-letnico vodenja vokalne skupine 

Virtus) in že dolgo upokojeni učitelj Slavko Osebik (za minulo pedagoško-kulturno 

delo). 
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Vir: Štajerc, št.219, 1. julij 2021.  
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Vir: Štajerc,št. 221, 15. julij 2021.  
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Zaključ ek pouka 
 

Vrnemo se septembra. 

 

 

 

 

 

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

posameznimi prispevki. 


