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Kakršen kimavec (september), takšen bo sušec. 
 

Mesec september z vetrom zapleše 

in prvošolcem laske po eše- 

malo na levo, malo na desno, 

malo za šalo, malo pa resno. 

Deklicam v opke, de kom na pre o, 

sonce jesensko sije za sre o-  

malo na levo, malo na desno, 

malo za šalo, malo pa resno. 

 

(Vir: http://www.zmajcek.net/content/view/13/28/) 

 

 

Pozdrav gospe ravnateljice  

Eme Maver.    

    

    

    

Šola je ponovno odprla svoja 

                                

vrata. 
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Za veliko učencev naše šole se šolsko leto prične v  knjižnici, kjer 
lahko v miru berejo in se pripravljajo na projekte ali tekmovanja. 

 
 
Med letom s posameznimi razredi izvajamo KIZ, t.j. ure knjižnično-
informacijskih znanj, ki zajemajo pravljične ure, spoznavanje 
leposlovja, strokovne in periodične literature, ločevanje UDK-
vrstilcev, iskanje gradiv s pomočjo Cobiss-opaca (kooperativnega 
online bibliografskega sistema) in podobno. 
Tretješolci so v eni takih ur razmišljali ob Peršoljini zgodbi Hiša iz besed in sami ustvarili hišo, 
za katero so porabili najlepše besede, ki so se jih dotaknile oziroma za katere bi želeli, da bi 
bile njihovo življenjsko vodilo.  
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TEHNIŠKI DAN 5. razred, 8. 9.  2015 
 
Jumicar se ukvarja s preventivno vzgojo otrok v cestnem prometu in je namenjen učencem druge triade v sodelovanju s SPVZ 
Občine Rače-Fram, ki nam ta program sofinancira. 
Otroci so prevzeli vlogo voznika in prometna dogajanja spremljali z voznikovimi očmi. Preizkusili so se v vožnji z mini 
avtomobilčki na prometnem poligonu in upoštevali prometne znake.  
Pomembna (na)vodila, ki so si jih učenci zapomnili, so: OSTATI ŽIV. MIRNA HOJA IN OPAZOVANJE. 
Program je bil zelo zanimiv in poučen. 

 
 
 
DELIMO Z VAMI… 
 
Danes v redu je bilo – polno avtov kot kolo. 
Jumikarji res so »kul«, peljejo pa se res »ful«! 
Jumikarji mali so, ampak v redu je tudi to in polno pravil je bilo. 
Ko rdeča luč zasijala je, vsi ustavili smo se. 
 

Eva Zimet, 5. b, in Julija Šteharnik 5. a 
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TEHNIŠKI DAN, 1. – 9. razred, 30. 9. 2015 
 

Septembrski tehniški dan je bil namenjen raznolikim preventivnim dejavnostim – kako preprečiti nesreče oziroma kako se v 
primeru le-teh obnašati in udeležencem pomagati, kako se varno obnašati na spletu in ohranjati zasebnost ter kako se 
pravilno evakuirati ob različnih naravnih in drugih nesrečah. Pri tem so nam prijazno priskočili na pomoč gasilci, dr. Irena 
Strojnik, člani RK Fram ter predavatelji na temo internetnih pasti. 
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LOGIKA 
 
V četrtek, 24. 9. 2015, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja logike. Z zahtevnimi logičnimi nalogami se je spopadlo 130 
učencev naše šole. V vsaki tekmovalni skupini tretjina najuspešnejših prejme bronasto priznanje. 
Katarina Klavž, Eva Ježovnik in Anja Potočnik pa so učenke, ki so se uvrstile tudi na državno tekmovanje, ki bo potekalo 17. 
10. 2015 na OŠ Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici. 
Učenke, ki jih odlikujejo načela pravilnega mišljenja in pravilne oblike sklepanja, se na tekmovanje intenzivno pripravljajo. 
Držimo pesti! 
 

 
 

 
 
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA DEVETOŠOLCEV  
 
 Pri nas je ustaljena navada, da se  devetošolci že v mesecu septembru 
odpravijo na zaključno ekskurzijo. Letos smo 9. septembra uživali v 
Gardalandu, naslednji dan pa na ogledu Pirana in  kopanju v Portorožu. 
Dogodek si bomo gotovo zapomnili po dolgih vrstah in čakanju. Najprej 
na cesti, nato pa v samem zabaviščnem parku. Čakati je bilo potrebno 
tudi 2 uri, da si se za nekaj sekund spustil po izbrani napravi. Ampak 
izplačalo se je! Tudi morska voda je bila prijetna za kopanje. Seveda ni 
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šlo brez smeha, tudi rahlega nagajanja. Če je kdo predolgo okleval, smo mu »pomagali«, da se je skopal kar oblečen.  
Popoldne smo občudovali čudovit razgled s Socerba, nato pa podoživljali podzemni svet Škocjanskih jam. Hvala KO RK  in 
Karitas Fram, ki sta s 
svojo donacijo 
omogočila, da so na 
ekskurzijo lahko šli vsi 
učenci, ki so želeli. Hvala 
tudi agenciji Pozejdon 
turizem, s katero smo 
potovali.  Učiteljica Jelka 
in razredničarka, sta nas 
pohvalili, saj smo 
upoštevali navodila, se držali ure. Skratka - bilo je lepo. Škoda, da ne moremo reči: »Naslednje leto gremo spet«, saj bomo 
takrat znova na začetku.  

 
 
PREDTEKMOVANJE ZA TV ODDAJO MALE SIVE CELICE 

 
23. septembra je bilo predtekmovanje MSC na OŠ Toneta Čufarja. 
Sodelovalo je 56 ekip iz podravske regije. Samo 4 ekipe so se uvrstile na 
snemanje v Ljubljano. Našo šolo so zastopali sedmošolci: Filip Ogorevc, 
Katarina Klauž, Brina Osonkar, Anja Zimet, Tjaša Lešnik in Neža Ornik. Na 
pisnem delu kviza so zbrali 44 točk od možnih 50. Delili so si 20. mesto, kar 
je vsekakor lep uspeh, saj sta jih do ustnega dela ločila le 2 pravilna 
odgovora. Čestitamo!  
Upamo, da bosta za sodelovanje v igri ABECEDA izžrebana devetošolca 
Domen Unuk in Timi Gabrijan. Prijavljena sta že. Držimo pesti za ugoden 
žreb!  
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OBLIKOVALNI KROŽEK 
 
Na šoli poteka veliko interesnih dejavnosti, ki otroke ne le pripravljajo na tekmovanja, temveč jim tudi širijo obzorja, krepijo 
motorične spretnosti ali razvijajo občutek za estetiko. Pri oblikovalnem krožku velja prav slednje. Učenci se ne le veliko 
naučijo, temveč predvsem zabavajo ob delu z različnimi materiali in tehnikami. In kakšen je šele občutek, ko se lahko 
pohvalijo z lastnim izdelkom. Neprecenljiv. S septembrom smo šolo na novo osvežili in prevetrili z ličnimi vetrnicami, ki hkrati 
ponazarjajo simbol miru. Prav tako so se prebarvale ograje, na katere lahko otroci pišejo sporočila, naloge ali pozdrave. 
Stranišča so opremljena z vazicami in šopki sivke. Jelka Bojc in Primož Krašna, vodji projekta, urejata tudi knjižne, igralne in 
počivalne kotičke.  
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DELIMO Z VAMI  
PIKIN FESTIVAL 
 
V ponedeljek, 21. 9. 2015, smo se učenci 1., 2. in 3. razredov z avtobusom odpeljali na Pikin festival v Velenje. Tam smo si 
najprej ogledali predstavo Svinjski pastir. Bila je zelo zabavna. Po predstavi smo se odpeljali v Pikino mesto, kjer je bilo zelo 
zanimivo. Pripravljenih je bilo tudi veliko delavnic, kjer smo si lahko izbrali, kaj bomo izdelovali. Ponudba je bila zelo pestra. 
Izdelali smo si lahko igre, okrase in igrače na tematiko letnih časov. Ves čas obiska Velenja so bile z nami Pike Nogavičke, ki 
so nas spremljale. Dan je bil izredno zabaven in nam je veliko prehitro minil. Po poti smo si zapeli še Pikine pesmi in se veseli 
vrnili v Fram.               (Tara Medved, 3.b) 
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ZA STARŠE, UČITELJE IN VZGOJITELJE 

 
Laurie Ashner, Mitch Meyerson: V kletki ljubezni 

 
Starši se pogosto sprašujejo, ali je otroke sploh mogoče preveč ljubiti. Ne boste verjeli, pa je. 
Starševska ljubezen namreč pogosto vodi v preveliko omejevanje otrok in čustveno ter materialno 
odvisnost od staršev. Otroci, ki imajo preveč ljubeče starše, živijo v varnem zapredku svoje družine, v 
toplini, ki jih usmerja in vodi. Pričakovanja staršev jih prisilijo k lepi podobi in k raztapljanju lastnega 
jaza. Takšni odrasli otroci ne znajo zaživeti samostojnega življenja, tako kot tudi starši ne znajo več 
živeti svojega.        (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=9229) 
 

         

 
 

ZA CICIBANE 
 

Rosa M. Curto: Vile pripovedujejo o…samozavesti 
 

Zgodba o vili Rosani pripoveduje o samozavesti, to je o vrlini, ki nas opogumlja in nam vliva 
moči, kadar se znajdemo v težavah. Rosana s svojo neizmerno zalogo dobre volje in 
vztrajnosti mojstrsko odkriva prednosti samozavesti. Čeprav ima eno krilo krajše od 
drugega, ne dovoli, da bi drugi pometali z njo. Nauči se je sprejeti svojo drugačnost in 
vedro premaguje težave..                                                                         

(Vir: https://www.dzs.si/artikel/9789610202059+++-1/vile-pripovedujejo-o-samozavesti-?folderId=10232170)                                                                                    
 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 

FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

September, 2015 

 
ZA PIONIRJE 

 
Zlata Vokač: Prvo potovanje mačka Čunje 

 

Učeni maček Čunja pripoveduje o svojem življenju, predvsem pa o poti v deželo pravljic, kamor se je kot 
mlad maček odpravil iskat svojega očeta, Obutega mačka. V deželi pravljic se sreča s Sneguljčico in 
sedmimi palčki, tremi prašički, Špicparkeljcem, Trnuljčico in drugimi pravljičnimi junaki. Skupaj z njimi 
skuša ob vrsti zabavnih doživetij razvozlati, kaj pravzaprav te pravljice pomenijo in kaj nam sporočajo. (Vir: 

iz knjige) 

ZA MLADINO 
 

Jenny Valentine: Razbita juha 

Družina petnajstletne Rowan je ena sama zmešnjava, nekako takšna, kot so videti na tleh črepinje, 
pomešane s kosmiči, ko njeni šestletni sestrici iz rok pade pladenj z zajtrkom in krikne: »Hotela sem 
vse lepo pripraviti, pa poglej to razbito juho.« Dve leti pred tem jima je umrl starejši brat Jack, ki je bil 
priljubljen in vesel najstnik in po njegovi smrti se stvari obrnejo na glavo. Oče se odseli, mati pa 
postane depresivna in se zapre vase. Rowan ima tudi malo sestrico, za katero začne skrbeti, saj mati 
ne njej ne mali Stromi ne posveča nobene pozornosti več. Nekega dne gre Rowan v trgovino, ko fant, 
ki stoji poleg nje v vrsti, s tal pobere negativ fotografije in ji ga izroči, misleč, da je njen. Rowan trdi, da 
ni, a ga vseeno pospravi. Kmalu Rowan spozna nekaj let starejšo Bee, s katero postaneta dobri 
prijateljici. Skupaj razvijeta negativ in ugotovita, da je na njem Jack … 

Knjiga je bila finalistka za nagrado Costa in nominirana za nagrado Carnegie Medal. 

          (Vir: http://www.zalozbamis.com/knjiga/razbita-juha/) 
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PERIODIČNI TISK 2015 / 2016 
 

- Če otrok naroči katero koli revijo, mu pripada določena nagrada. 

- Poleg revij Mladinske knjige, v šoli zbiramo tudi naročila za NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR, ZMAJČEK… 

 

 

 

 

 

 

 

Za naročnike Cicidija, Cicibana in Cici zabavnika: zabavno jadranje po morju znanja s kratkočasnimi interaktivnimi vajami: 

UČIMse.com. 

REVIJA NAROČNIKI V 
VRTCU / ŠOLI 
(CELOLETNA) 

INDIVIDUALNI 
NAKUP 
(CELOLETNI) 

KOMPLETI REVIJ 
 

NAROČNIKI V VRTCU/ŠOLI 
(CELOLETNA V ENEM ZNESKU ALI 

NA OBROKE) 

CICIDO  (darilo slikanica 
in zgoščenka) 

15,96 X 3 17,20 X 3 CICIBAN / 
CICIZABAVNIK 
 

85,71 
28,57 X 3 

CICIBAN  (darilo 
slikanica in zgoščenka) 

16,60 X 3 17,60 X 3 PIL / MOJ PLANET 
 

85,11 
28,37 X 3 

CICIZABAVNIK (darilo 
moj dnevnik) 

15,96 X 3 17,20 X 3   

MOJ PLANET (darilo 
knjiga) 

15,96 X 3 17,20 X 3   

PIL (darilo rutka) 16,40 x 3 17,40 x 3   
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Prav tako ste vabljeni k nakupu tujejezičnih (angleških in nemških, tudi francoskih) izdaj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
 
Urednice: Simona Napast, Monika Retuznik, Valentina Gselman 
 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
 
Prispevke so pripravili: JELKA BOJC, VALENTINA GSELMAN, JOŽICA RAVŠ, VESNA LEŠNIK, MAJA ŠOŠTARIČ 
 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 

REVIJA STOPNJA 
UČENJA 

CENA ZA 2 IN 
VEČ NAROČNIN 

Click 1-2 leti učenja 14,50 EUR 

Crown 2-3 leta učenja 14, 50 EUR 

Team več kot 3 leta 
učenja 

14, 50 EUR 

Club več kot 4 leta 
učenja 

14, 50 EUR 

Current 5 let učenja 14, 50 EUR 
Das Rad začetnik 14, 50 EUR 

Schuss 1-2 leti učenja 14, 50 EUR 


