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            V cvetje rožnik je odet,  
              saj je tu poletje spet.  

 
(Vir:http://med.over.net/forum5/viewtopic.php?f=151&t=6695062)

 
Juniju je dala ime Junona, boginja neba, žena Jupitra, 

najvišjega rimskega boga. Slovensko ime rožnik označuje mesec, ko polja in travniki 

dehtijo od tisočerih rož. v prejšnji številki smo tudi maj imenovali za rožni mesec, a junij 

je tisti, ki dokončno odpre redovalniške cvetlice, učencem pa posledično vrata v 

rožnato poletje.  

 
4. junij – Mednarodni dan nedolžnih otrok žrtev nasilja 

Zgrožena zaradi ogromnega števila nedolžnih palestinskih in libanonskih otrok, žrtev izraelskega nasilja se je 19. 
avgusta 1982 Generalna skupščina na nujnem zasedanju na temo Palestine odločila 4. junij razglasiti kot 
mednarodni dan nedolžnih otrok žrtev nasilja. 

5. junij – Svetovni dan okolja 
Z resolucijo 2994 (XXVII) je 15. decembra 1972 Generalna skupščina določila 5. junij za svetovni dan okolja. S tem 
dejanjem je želela povečati zavedanje javnosti o potrebi ohranjanja in izboljševanja okolja. Na ta dan so istega leta 
odprli OZN konferenco o človekovem okolju v Stockholmu, katere glavni rezultat je bila ustanovitev Okoljskega 
programa OZN (UNEP). 

12. junij - Svetovni dan boja proti otroškemu delu 
Milijoni otrok po svetu delajo, da bi staršem pomagali preživeti družine. UNICEF ne nasprotuje delu, ki ga otroci 
morebiti opravljajo doma, na družinski kmetiji ali za družinski posel, vse dokler tovrstno delo ne predstavlja 
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nevarnosti za njihovo zdravje in blaginjo ter jim ne preprečuje obiskovanja pouka in uživanja v otroških aktivnostih. 
V najhujših oblikah otroškega dela pa so otroci izpostavljeni številnim omenjenim nevarnostim in pogosto 
postanejo žrtve zlorab ter izkoriščanja. To vključuje otroke, ki so zasužnjeni, prisilno zaposleni, so žrtve prostitucije, 
preprodaje, prisiljeni v ilegalne dejavnosti in izpostavljeni izjemno nevarnemu delu. 

14. junij - Svetovni dan krvodajalstva 
Namen praznika je širiti zavedanje o pomembnosti varne krvi in krvnih pripravkov ter se zahvaliti vsem 
prostovoljnim krvodajalcev, ki s svojim nesebičnim darovanjem rešujejo življenja. 

15. junij - Svetovni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi 
Pobudo za svetovni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi je dala Mednarodna mreža za preprečevanje nasilja nad 
starejšimi, ustanovljena leta 1997 v Kanadi. Najpogostejše oblike nasilja nad starejšimi so zanemarjanje, fizična 
zloraba, kamor sodijo klofutanje, lasanje in udarci, prav tako pa tudi psihična zloraba, kamor sodijo zmerjanje, 
poniževanje in odrekanje stikov z ljudmi. Finančna zloraba vključuje krajo denarja, zlorabo bančne kartice in prisilo 
k podpisu pogodb in oporok. 

17. junij – Svetovni dan boja proti suši in širjenju puščav 
Svetovni dan boja proti suši je leta 1995 določila Generalna skupščina. Na ta dan so leto prej sprejeli Konvencijo 
OZN o boju proti dezertifikaciji. Skupščina je pozvala države, naj se na ta dan trudijo povečevati zavedanje o 
potrebi po mednarodnem sodelovanju v borbi proti širjenju puščav in obveščajo o samih posledicah suše. 

20. junij – Svetovni dan beguncev 
4. decembra je Generalna skupščina opozorila, da bo leta 2001 potekala petdeseta obletnica od sprejetja 
konvencije, ki je določila status beguncev. Afriška unija, ki na isti dan slavi afriški dan beguncev, se je strinjala, da 
lahko Generalna skupščina določi svetovni dan beguncev na isti dan. 

23. junij – Dan javne službe Združenih narodov 
Generalna skupščina je 20. decembra 2009 določila, da se bo 23. junij letno slavil kot dan javne službe Združenih 
narodov. Države članice so pozvane, naj na ta dan organizirajo posebne dogodke, s katerimi se poudarja prispevek 
javne službe v procesu razvoja. 
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26. junij – Mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami 
Generalna skupščina se je leta 1987 odločila, da bo 26. junij postal mednarodni dan proti zlorabi drog in 
nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami. S tem je želela izkazati svojo odločnost in pripravljenost, 
povečati aktivnosti ter sodelovanje pri doseganju cilja za družbo brez drog. To je skupščina naredila 7. decembra, 
po tem, ko je dobila priporočilo mednarodne konference proti zlorabi drog in nezakonitemu prekupčevanju, ki je 
26. junija sprejela širok interdisciplinaren osnutek o prihodnjem boju proti zlorabi drog. 

26. junij – Mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja 
Leta 1997 je Generalna skupščina na priporočilo ekonomskega in socialnega sveta razglasila 26. junij za 
mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja. Skupščina je izrazila željo, da bi mučenje čim prej izginilo ter da bi leta 
1984 sprejeta konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim čim bolj učinkovito 
delovala. 
(Vir:http://www.unaslovenia.org/book/export/html/430;https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_praznikov_z_oznako_Svetovni_dan;https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr
%C5%BEavni_prazniki_v_Sloveniji) 

 
 
 
 
SLAVKO PREGL IN LILA PRAPP – DOBITNIKA LEVSTIKOVE 
NAGRADE ZA ŽIVLJENJSKO DELO 
 
Pregl, ki ustvarja že več kot 40 let, sodi med klasike sodobne 
slovenske mladinske in otroške književnosti. Njegova prva knjiga, 
Odprava zelenega zmaja (1976), je skoraj ponarodela, po njej so 
posneli tudi televizijsko nadaljevanko.  

 

Slavko Pregl: "Kar se knjig ti če, je slovensko otroštvo sre čno." 
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Njegov opus je obsežen in žanrsko ter tematsko raznolik, čeprav piše predvsem realistično prozo iz vsakdanjega 
mestnega življenja otrok, mladostnikov in odraslih. Nekatere kratke zgodbe vsebujejo tudi pravljične elemente. V 
vseh njegovih delih je zaznati vedrino, radoživost in humor in tudi globoko etičnost. 
Lila Prap je vsestranska ustvarjalka in umetnica, ki svoja dela sama načrtuje, piše besedila, slika podobe in vse 
skupaj oblikuje v končno obliko knjige. 
Navidezna enostavnost forme v njenih delih je do zadnjega detajla premišljen proces. Od kompozicije, risbe do 
nanosa barvnih kred. Barvni prah žari v polnem sijaju in vibrira do otipljivega občutka materije. To so močne slike v 
knjigah, polnih humorja in navihanosti, katerih kakovost je opažena in cenjena tako pri nas kot onstran meja. 
 
Nagrado za izvirno leposlovno delo za 2017 prejme pesnik in pisatelj Peter Svetina za knjigo Molitvice s stopnic, za 
ilustracijo pa Tanja Komadina za podobe v knjigi Gospa s klobukom, avtorice Maše Ogrizek. 

(Vir: http://www.vecer.com/levstikova-nagrada-za-zivljenjsko-delo-slavku-preglu-in-lili-prap-6268206) 

 
90 LET ILUSTRATORKE ANČKE GOŠNIK GODEC 
 
Z deli, kot so Slovenske ljudske pravljice, Babica pripoveduje, Mamka Bršljanka, Lučka Regrat, Zelišča male 
čarovnice in Muca copatarica, je Ančka Gošnik Godec mnogim zaznamovala otroštvo in mladost. 
Ilustratorka, ki 5. junija praznuje 90 let, je ilustrirala več kot 100 slikanic in otroških knjig, pa tudi revije Ciciban, 
Cicido in Pil. 
Ančka Gošnik Godec se je rodila leta 1927 v Celju. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer 
je opravila tudi podiplomski študij grafike pri Božidarju Jakcu. Študijsko se je izpopolnjevala v Parizu. Pri založbi 
Mladinska knjiga so ji podelili tri Levstikove nagrade, leta 1997 je prejela nagrado Hinko Smrekar za življenjsko delo. 
V Beogradu so ji leta 1961 dodelili nagrado mlado pokolenje, v letih 1965, 1967, 1977 je bila, prav tako v Beogradu, 
nagrajena z zlatim peresom, leta 1965 je prejela nagrado knjižnega sejma v Beogradu in nagrado na razstavi 
najlepših knjig v Leipzigu. Leta 1975 in 1980 so ji v Ljubljani dodelili plaketo zlata slikanica, v letu 2000 pa je bila 
uvrščena na častno listo IBBY. 

(Vir:http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/90-let-ilustratorke-ancke-gosnik-godec/424180)
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DOMOLJUBNA PESEM 
 
Dvojezična OŠ v Dobrovniku je  že 
sedmič razpisala tekmovanje v 
deklamiranju slovenskih pesmi. 
Letos so se tekmovanja  prvič 
udeležili tudi učenci naše šole.  
Sodelovalo je 16 osnovnih šol. 
Tekmovanje je potekalo v dveh 
kategorijah. Ob 10.00 so se zbrali 
učenci od 1. do 5. razreda, ob 
16.00 pa učenci od 6. do 9. 
razreda. Zanimivo, da se je na 
tekmovanju predstavilo kar 20 
deklamatorjev iz 9. razreda, med 
našimi učenci pa se, žal, nihče ni 
odločil za nastop. V 
dopoldanskem delu je nastopilo 76 deklamatorjev, popoldne pa ji je bilo 65. Našo šolo so zastopali: Oskar Vedlin, 
Ajda Lah,  Elin Satler Klampfer, Domen Šterlek, Nik Kranjc,  Maša Baumhakl, Alja Bergauer, Eliza Krasniqi. 
Tekmovalno komisijo v popoldanskem delu so sestavljali dr.  Igor Saksida (predsednik komisije v tekmovanju za 
Cankarjevo priznanje),  Evgen Car (igralec), Valerija Perger (pedagoška svetovalka), Irena Štuhec (profesorica 
slovenščine na gimnaziji v Ljutomeru)  in Milena Kerndl (pedagoška svetovalka za slovenščino).   
Naša deklamatorka Alja Bergauer je s pesmijo Toneta Pavčka Ena sama ljubezen komisijo zelo prepričala, saj je 
zasedla 3. mesto med sedmošolci. Tudi Maša Baumhakl  (Tone Pavček: Sreča) in Eliza Krasniqi  (Janez Menart: Jaz) 
sta odlično opravili svoje delo. Prisrčna hvala Mašini mami za prevoz, vsem deklamatorjem pa iskrene čestitke!  
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SLOVENEC SEM 
 
25. 5. 2017 so se člani fotografskega krožka udeležili odprtja razstave 
fotografij z naslovom Slovenec sem. Projekt je organiziral Muzej narodne 
osvoboditve Maribor. Na fotografski razstavi so sodelovali:  sedmošolec 
Arnej Gabrijan  ter osmošolci  Brina Osonkar, David Bratuša, David 
Jančec, Neža Ornik in Žan Kovač. Po zaključeni prireditvi smo si lahko 
ogledali še stalno postavitev muzejskih eksponatov in se opremljeni s 
priznanji za svoje delo pozno popoldan vrnili na šolo.  
 
MOJA DOMOVINA – GOZDOVI – LES, NARAVNO BOGASTVO IN 
PRIHODNOST MOJE DOMOVINE 
V  torek, 6. 6. 2017, se je na Ekonomski šoli na Ptuju odvila zaključna 
prireditev  likovnega, literarnega in fotografskega natečaja  z naslovom 
Moja domovina – Gozdovi – les, naravno bogastvo in prihodnost moje 
domovine. Na njej je s svojo pesmijo Drevesa sodelovala učenka 8. a. razreda, Nina Veras. 
 
Drevesa so lahko velika ali 
majhna. 
Drevesa so lahko listnata in 
iglasta. 
Rastejo v gozdovih velikih ali pa  
na domačih dvoriščih. 
 
Drevesa so življenja vir. 
Dajejo nam kisik in mir. 

V njih prebiva veliko živali 
in na njih raste tudi nekaj rastlin. 
 
Kljub temu da nam drevesa  
veliko dajejo, mi ljudje več 
jemljemo. 
Drevesa sekamo v našo korist, 
pridelamo na tone papirja, 

v gozdu pa se najde vedno več 
smetišč. 
 
Če bo vsak bolj prijazen 
do narave in dreves, 
bo svet boljši in čistejši, 
mi pa bomo srečnejši.  
 
(Nina Veras, 8. a) 
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FROM BEATLES TO MYSELF 
Pri dodatnem pouku smo z osmošolci iz naslovov pesmi skupine Beatles ustvarili povsem nove pesniške stvaritve: 
1 I saw her standing there        2 I want to tell you    
Across the Universe -      I'm looking through you. 
Lucy in the sky with diamonds.      I've got a feeling 
She's leaving home      You've got to hide your love 
away. 
Because 
World without love      (Jasna Preglej Krnc, 8.b) 
Eight days a week 
Get back.  
 
3 Julia, 
Help! 
I want to tell you 
I wanna be your man. 
I'm in love. 
And I love her 

Eight days a week. 
I need you, girl 
Because 
Across the Universe 
I want you. 
Don't cry, 
I'll cry instead. 

Goodbye. 
I'll be back. 
The end. 
 
 
(David Bratuša, Nik Bržan, Tiulen Štern, 
Aljaž Kolerič, 8.b, Patrik Bevc, 8.a)

 
4 Anytime at all 
I'll be back. 
I wanna be your man. 
I've got a feeling 
Like dreamers do - 
Girl, I'll get you. 
I'm happy just to dance with you. 

All I've got to do – 
It's for you. 
Two of us come together 
Across the Universe. 
I will wait for no one 
Because 
I'm in love, 

Julia. 
When I get home, 
I call your name: 
Julia. 
 
(Lara Hercog, Lana Hercog, Klara Fras, 
8.b
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5 From me to you! 
Girl, 
I feel fine 
With a little help from my friends. 
I need you, 

I want you, 
I wanna be your man 
(I should have known better.) 
Tell me why she loves you. 
You're going to lose that girl, 
You love me too much. 

When I get home, 
You won't see me. 
The end! 
 
(Katarina Klauž, 8.a) 

 
6 Girl, 
Don't let me down. 
I'm happy just to dance with you, 
Wait, 
I'll be back, 
I want to hold your hand. 
 
 

 
          7                        Michelle,  

                                                 Tell me why 
                            I call your name. 

                                          Oh, darling 
                       You like me too much, 
                 Your mother should know 
                                  I want you. 

 
(Tjaša Lešnik, 8.b, Mihaela Jerinić, 8.a)

RIMARAJA 
 
Na Vrhniki je 18. 5. 2017 potekal zaključek festivala Rimaraja. Učenka naše šole, Nuša Ačko, se je 
uvrstila med trideset najboljših in na njej prebrala svojo pesem Barve dreves:  
 
Zelena trava 
nad zemljo 
prebiva, 
 
 

modro morje se samo zaliva, 
oranžen ogenj plamena 
pozdravlja, 
vijolična roža se nam smeji, zapira 
oči in osvaja ljudi. 
Jagode rdeče počivajo na vrtovih, 

naši srčki pa utripajo veselo, 
roza vrtnica v vazi tiči, 
rumeno sonce se mi smeji in 
pošilja žarke v oči. 
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VESELA ŠOLA 
 
V soboto,3.6.2017, se je v Ljubljani v Festivalni dvorani odvijal 
zaključni dogodek letošnje vesele šole. Zbrali so se  vsi državni prvaki  
v  znanju veselošolskih vsebin.  
Letos je zlato priznanje dosegla Eneja Zavec Blažič iz 4.a razreda. 
Program je povezoval  Boštjan Gorenc- Pižama s svojim izvirnim 
humorjem, dodatno pa so program razgibali še glasbeni gostje in 
podeljevalci  zlatih  priznanj.  
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ŠPORTNI DAN 
 
Tik pred zaključkom šolskega leta smo izvedli še zadnji športni dan. Kopali smo se in igrali razne športne igre. 
20 navdušenih nogometašev in odbojkašic/odbojkašev je športni dan preživelo na igrišču pri DTV-ju. Igrali so 
zavzeto, vročini navkljub. Čeprav bi se koncu vsi z veseljem ohladili v framskem potoku, so ostali na suhem in se 
hladili v senci. Privoščili pa so si celo nekaj aktivnosti za majhne otroke, kar je razvidno s fotografij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Športni dan so 4.razredi prav tako preživeli zelo  zanimivo in  
zabavno. Peš so šli po krajinskem parku Rače in nato na  
igrišče v Brezuli, kjer so se igrali različne igre z žogo in brez nje. 
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PREDAJA KLJUČA, 6. 6. 2017 
Pred športnim dnevom sta se oba razreda osmošolcev borila za ključ in bila zanj pripravljena narediti vse. Tokrat je 
uspelo 8.a, ki bo zanj našel primerno mesto in se z njim kitil 
celo leto, vse dokler ne bo prešel v roke mlajših. 
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ŠOLA V NARAVI - ČATEŽ, 29.5. - – 2. 6. 2017 
 
Učenci 3.a in 3.b razreda so vročinski val celega 
tedna preživeli ob hlajenju v bazenih term 
Čatež. Veliko so se zabavali, predvsem pa 
plavali kot ribice.  

 
ZAKLJUČNE EKSKURZIJE, 1. 6. 2017 
 
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 1.RAZREDOV 
 
  
 
 
 
 
 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Junij, 2017 

13 

Prvošolci so se odpravili v Celje, v Hermanov brlog, otroški muzej, ki deluje od leta 1995 in je za zdaj edini tak muzej 
v državi. Je muzej za otroke, ki svoje vsebine črpa tako iz preteklosti kot iz sedanjosti, iz prazničnosti in tudi iz 
vsakdanjosti. Zbira, hrani, raziskuje in razstavlja slovensko premično kulturno dediščino. Ima dve zbirki, ki sta 
povezani z otrokom in njegovim življenjem. Skozi muzej vodi otroke Herman Lisjak, maskota muzeja, ki je prisoten 
vsepovsod: v razstavnih prostorih, na depoju, v igralnici, v galeriji, gledališču in v slaščičarni. Otroški muzej 
Hermanov brlog z raznovrstnimi oblikami in metodami dela, ki so prilagojene različnim stopnjam, pomaga 
otrokom pri spoznavanju in razumevanju sveta. 
 
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA PETOŠOLCEV 
 

Cilj odprave petošolcev na Notranjsko je bil, primerjati 
naravne znamenitosti naravnega parka Rakov Škocjan z 
znamenitostmi domače pokrajine, spremljati predstavitev 
življenja ob jezeru v vseh letnih časih (multivizija), spoznati 
delovanje makete jezera (pogon, črpalke) in spoznati 
kulturno-zgodovinsko dediščino gradu Snežnik. 
Pot jih je vodila do Dolenjega Jezera na obisk Jezerskega 
hrama, kjer so si ogledali  maketo z multivizijo Cerkniškega 
polja, ki prikaže jezero v vseh letnih časih. Prisluhnili so zgodbi 
o dveh graščakih, ki nista dovolila, da bi se njuna sin in hčerka 
srečevala, zato sta oba končala nesrečno, gradova pa 
propadla. Izvedeli so tudi, da domačini  za Cerkniško jezero ne 
pravijo kar tako, da jezero je, jezera nej. Ob vožnji z lojtrnikom 
po njem so se prepričali o njegovi veličastnosti.
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S SEDMOŠOLCI NA KOROŠKEM 
 
Potovali so z agencijo Euroval in najprej v pravih rudarskih 
uniformah podoživljali delo rudarjev v rudniku Mežica. 
Vožnja z vlakcem v  podzemlje Pece je bila nepozabna. 
Nato so sledile delavnice o kamninah, mineralih in  fosilih. 
Pogledali so, kje se je  rodil Prežihov Voranc in ugotavljali, 
katera globel je Pekel, kjer je nabral solzice za mamo, da 
jih je lahko nesla v cerkev. Ustavili so se še pri biseru 
Koroške- Ivarčkem jezeru, ki kaže zelo žalostno podobo- 
nepokošena trava, polno smeti, zaprt gostinski lokal. 
Škoda, res žalostno. Seveda so morali napolniti še svoje 
želodčke, zato so se ustavili v velenjskem McDonaldsu in 
se polni lepih vtisov vrnili v Fram. Spremljevalke Polona Čuk Kozoderc, Nataša Kraner in Jožica Ravš so bile zelo 
vesele, da so se ekskurzije udeležili vsi učenci in da so dosledno upoštevali vsa navodila. 

 
 
 
JAZ PA POJDEM NA GORENJSKO… 
 
 
Vrbo, Bled in Blejski vintgar pa so obiskali šestošolci, ki so se 
odlično zabavali in veliko novega tudi izvedeli. 
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ČETRTOŠOLCI V VELENJU  
 
Premogovnik Velenje sodi med tehnološko in 
varnostno najbolj razvite premogovnike tako v 
Evropi kot v svetu. Je eden največjih in najbolj 
moderno opremljenih premogovnikov za 
podzemno pridobivanje premoga v Evropi. V 
muzeju so si otroci ogledali 18 zanimivih scen iz 
življenja in dela rudarjev ter centralno zbirko 
slovenske tradicije premogovništva, kjer so sledili 
razvoju premogovništva od prvih najdb premoga do 
svetovno znane velenjske odkopne metode, katero 
uporabljajo rudarji še danes. Seznanili so se tudi s 
knapovskim stanovanjem izpred leta 1930, in s tem spoznali bivanjsko kulturo »knapov« pred 100 leti. Razgled nad 
mestom so si privoščili ob obisku velenjskega gradu, ki je, kot malokdo ve, eden najlepše ohranjenih gradov v 
Sloveniji in se v zgodovinskih virih omenja že leta 1270. 
 
PREDSTAVA LUTKOVNE SKUPINE „PIKCƏ PR‘ ZILƏ“ 

 
V petek, 2. 6. 2017, smo gostili skupino otrok naših 
zamejskih Slovencev, ki se na skrajnem zahodnem delu 
slovenske Koroške trudijo in borijo za obstoj slovenstva. 
Hvala Danijelu Grafenauerju, da jih je pripeljal k nam in 
jim omogočil odigrati zanimivo lutkovno igro v 
slovenskem jeziku, Princeska na zrnu graha. Škoda le, da 
si predstave ni ogledalo več otrok in staršev.  
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              PRIREDITEV V GAJU  
 
V nedeljo, 18. 6. 2017, se je ob 11. uri v Gaju odvijala prireditev v spomin 
padlim borcem leta 1944. Prireditve so se tudi letos udeležili borci od 
blizu in daleč. Na njej  je  sodelovalo tudi petnajst učencev naše šole od 
3. do 9. razreda z recitiranjem, petjem in igranjem. Ob mešanem 
pevskem zboru je zapel  tudi moški pevski zbor. 
            
Pod sonce vam postavili smo 
hram, 
da, mrtvi borci, boste bliže nam, 
in ti, popotnik, ki odpreš ta vrata, 
od koderkoli si, tu najdeš brata.  
               
 
 
 

 
 
Po dolgem hrupu svet nam ves 
je tih, 
mar ni to kratek sen le za oddih 
In smemo upati, a res nikdar 
iz mira se ne zdramimo v vihar? 
 
 
 

 
Postoj, kdor mimo greš: ta kraj je 
svet; 
Izpran krvi je mučeniške sled, 
toda domisli strašnega se dne, 
In mrtva skala rdeč požene cvet. 
(Na spomeniku padlim borcem)

DAN ODPRTIH VRAT RK FRAM IN SPREJEM MLADIH ČLANOV V RK 
 
V tednu rdečega križa so nas predstavniki RK Fram in njihova predsednica povabili na ogled prostorov njihove 
organizacije, ki se nahaja na Turnerjevi ul. 107 v Framu. Vabilu smo se odzvali učenci in učitelji od 1. – 5. razreda. 
Razkazali so nam prostor, na katere so zelo ponosni. Gospa Sonja Tišič nam je povedala nekaj o delovanju 
humanitarne organizacije in tudi o tem, da njihovi prostovoljci pomagajo krajanom, ki so pomoči potrebni. Videli 
smo tudi prostor, kjer imajo spravljena oblačila in prehrambene izdelke. Učenci so z zanimanjem prisluhnili in si bili 
enotni, da je prav, da pomagamo. 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Junij, 2017 

17 

V petek, 9. 06. 2017, pa smo v sodelovanju z OO RK Fram na naši šoli pripravili sprejem v mlade člane in člane 
rdečega križa.  

 

 
VALETA, 9. 6. 2017 
Generacija 2008-2017 se je od osnovne 
šole poslovila v gostišču Golob. V lepo 
pripravljenem programu so pokazali 
svoje talente, zato jim želimo, da jih 
negujejo in razvijajo tudi v bodoče. 
 
ZLATE PETICE, 20. 6. 2017 
Kar deset naših devetošolcev (Zala 
Bedjanič, Eneja Lina Berglez, Blaž Brglez, Jan Gradišnik Klajnšček, Eva Ježovnik, Katja Kobalej, Nina Kobalej, Kaja 
Lešnik. Vanessa Medved in Brina Unuk) je vsa leta osnovnošolskega šolanja doseglo odličen uspeh, za kar so na 
osrednji prireditvi v počastitev praznika naše občine prejeli spominsko zlato petico ter vedno uporaben slovar 
slovensko-angleškega jezika.  
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ZAKLJUČNA PRIREDITEV, 21. 6. 2017 
 
Rdeča nit zaključne prireditve je bilo prijateljstvo. Brina in Neža sta ob besednih dvobojih nazadnje le spoznali, da 
prijateljstvo na Facebooku ne  more nadomestiti človeške bližine in iskrenega stiska rok. Odlične pevske, glasbene, 
plesne, deklamatorske točke so nam polepšale in obogatile večer in nas navdale s prijetnim občutkom, kako 
sposobne otroke ima naša šola. Ponosni smo nanje, pri čemer pa ne smemo pozabiti na odraslo kolesje v ozadju, ki 
ta otroški ustroj poganja.    
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 ZAKLJUČNA EKSKURZIJA NA DUNAJ, 17.6.2017 
 
V soboto, 17.6.2017, so učenci, ki se učijo nemščino, odšli na ekskurzijo na Dunaj. Najprej so obiskali televizijsko 

hišo ORF, kjer so jim razkazali studie, jih tudi posneli in 
poklonili DVD. Nato so si od zunaj ogledali grad 
Schönbrunn in park. Popoldan so uživali v živalskem 
vrtu. Na koncu 
so se sprehodili 
še po centru 
Dunaja. Bilo je 
lepo, zanimivo in 
prijetno. 
 
 
 

 
KONCERT KVARTETA NON STOP 
 
17. junija so se kvartetovci v velikem slogu poslovili od 
osnovnošolskega muziciranja. Kljub mladosti so se 
izkazali kot izjemni glasbeniki in virtuozi, ki so nam 
pričarali čudovit glasbeni večer. Brina, Eneja Lina, Filip 
in Jan, še naprej uživajte v glasbenem ustvarjanju, 
učiteljica Dora pa bo zagotovo uslišala vašo prošnjo po 
nadaljnjem mentorstvu tudi ob vstopu v srednjo šolo.  
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ODKRITJE SPOMENIKA PADLIM NA ŠKABRIJELU V 1. SV. VOJNI, 22.6. 2017 
 
Ne samo Doberdob, tudi Škabrijel nad Gorico je bil slovenskih fantov grob. Krvavi boji so potekali v avgustu in 
septembru 2017, preživeli v tem polku pa so v novembru postali del znamenite prve slovenske vojske generala 
Rudolfa Maistra. Vsem v čast smo na zelenici pred gradom Rače pripravili čudovit kulturni program ter odkrili 
spomenik – spominsko ploščo ob kamnu z gore Škabrijel in italijanski granati, kakršne so stregle po življenju mladih 
fantov v tistem krvavem času.  

 
ZBOROVSKI BUM, 13. 6. 2017 
 
Zborovski BUM je dogodek, namenjen množičnemu petju otrok večglasnih šolskih pevskih zborov ter druženju 
otrok z istim interesom – ljubeznijo do petja, ljubeznijo do glasbe. 
Dogodek je nastal pod okriljem Zavoda RS za šolstvo in strokovnim vodenjem dr. Inge Breznik, s ciljem po dvigu 
kakovosti dela na področju večglasnega šolskega mladinskega zborovskega petja ter z namenom iskanja novih 
načinov motivacije otrok za zborovsko petje. 
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Bum 2017 je bil obarvan s petjem opernih 
del, zato ni naključje, da je letos potekal ob 
spremljavi simfoničnega orkestra SNG 
Maribor pod vodstvom dirigenta Simona 
Krečiča, z več kot 5500 otroki iz 182 šol pa 
so nastopili solisti: Andreja Zakonjšek Krt 
(sopran), Irena Petkova (alt), Martin Sušnik 
(tenor), Jaki Jurgec (bariton). 
 
Zborovskega BUM-a 2017 se je udeležil 
tudi MPZ OŠ Fram z mentorico Doro 
Ožvald ter učiteljema Majo Šoštarič in 
Tadejem Strnadom.  
 

Zapeli so ob simfoničnem orkestru, s tem uspešno predstavili OŠ Fram, videli predsednika države, da pa je bila pot 
še bolj vesela, so se na stadion Ljudski vrt v Maribor odpeljali z 

vlakom. Bilo je 
luštno.  
Kako, pa naj 
spregovorijo 
kar 
fotografije.... 
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POKLONI ZVEZEK 2017 
 
Ponovno smo se priključili akciji Pokloni zvezek. Zbrali smo 65 zvezkov, 3 šolske nahrbtnike in jih predali KARITAS 
Maribor. Naredili smo nekaj dobrega za 
sovrstnike. 
 
GLASBENI TEČAJ 
 
Romana Maté je že drugo leto zapored 
pripravila osnovni in nadaljevalni tečaj za učenje 
na sintetizator oz. sintisajzer. Učenci so prva 
dva tedna počitnic pridno prihajali k pouku, ob 
koncu pa se predstavili s skladbami, ki so se jih v 
tem času naučili.  

 
NAŠI ŠPORTNIKI 
Naši učenci se zavedajo, da zdrav duh biva v zdravem telesu, zato namenjajo veliko časa tudi 
različnim športnim aktivnostim in tekmovanjem. Še posebej močni smo v atletiki, najbolj pa v 
odbojki, kjer dosegamo visoke uvrstitve tudi v državnem merilu. Junijsko odlično 2. mesto na 
področnem finalu v odbojki na mivki je dečkom prineslo udeležbo na državnem polfinalu v 
prihajajočem šolskem letu, dekleta pa so bila v mali odbojki odlična 4. Čestitke trenutni 
odbojkaški dekliško-fantovski ekipi: Tina Fišer, Nuša in Maša Belas, Melani Karo, Lara Lah, Gal 
Badrov, Jaka Iršič, David Jančec, Tine Avšič, Maj Toplišek, Jakob Ogorevc in Vito Gojkovič. 
 
Jure Iršič – 3. mesto na področnem jesenskem prvenstvu v krosu za osnovne šole 
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Prvenstvo osnovnih šol Maribora in okolice v 
alpskem smučanju za kategorizirane in nekategorizirane tekmovalce – Jaka 
Iršič – 3. mesto 
 
Pravi Štajerci pa zagotovo ne bi bili, če ne bi smučali ali igrali nogometa, 
zato čestitke tudi učencem, ki so na obeh področjih prav tako doseg(a)li 
lepe rezultate. 
 
Jaka Maček, Žan Veingerl, Matic Novak, Filip Ogorevc, David Jančec, 
Kristijan Pepelnik, Aleš Podbojec Prelog – 1. mesto v 1. krogu 
predtekmovanja obmariborskih šol, na četrfinalu pa so se, žal, od 
nadaljnjega tekmovanja poslovili. 
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FRAMSKI ŠAHISTI 
 
Na naši šoli že več let deluje šahovski krožek, iz vrst katerega izhajajo izvrstni šahisti, ki na regijskem in državnem 
nivoju dosegajo odlične rezultate. Med tekmovalci izstopajo Tonja Unuk, Maj Toplišek in Urban Štern. Tudi v 
naslednjem letu jim želimo čim več uspešnih potez. 
 

 
POPESTRIMO ŠOLO 
 
BILI SMO NA KONJU IN NA BUNCOVI SKALI 
 
V okviru projekta Popestrimo šolo smo se tokrat podali v 
Konjeniški park Starošince, kjer nas je sprejela zelo 
prijazna gospa Metka. Spoznali smo, kako pristopiti h 
konju, kje ga pobožati in kako ga je potrebno pokrtačiti 
in pripraviti za ježo. Tudi jahali smo in konje vodili s paše 
v hlev. Poučili so nas, da je potrebno konjske fige sproti 
počistiti in našim učencem je to delo šlo zelo dobro od 
rok. Domov smo se vrnili polni vtisov in prijetnega 
razpoloženja, saj prisotnost konjev daje res sproščujočo 
energijo. 
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Preizkušali smo vztrajnost in moč na plezalni steni Buncova skala. Pod 
strokovnim vodstvom vodnikov iz Planinskega društva Fram smo se naučili 
nekaj novih vozlov, spoznali smo pravila in različne načine plezanja. Učenci so 
zadovoljni premagovali strmine in se veselili uspeha, ko so z vrha skale 
pomahali ostalim učencem. 
Lovili smo veter v papirnate zmaje, ki smo jih izdelovali na dvorišču pred šolo in 
izvajali zabavne eksperimente.   
 
PUSTOLOVSKI TABOR 
 
Med 25. 6. in 28. 6. je v Planici nad Framom pri lovskem domu Fram potekal 
pustolovski tabor. Povpraševanje zanj je bilo veliko, tako da je bilo zabavnih 
dejavnosti deležnih 24 učencev. Da bi bil tabor še bolj pustolovski, smo si naš 
hotel pod tisočerimi zvezdami delili še z učenci OŠ Montessori Maribor. Spletla 
so se nova prijateljstva. Dejavnosti, kot pravijo učenci, so bile razburljive. Dvig 
srčnega utripa nam je povzročilo že postavljanje šotorov, saj smo jih morali 
postaviti, preden nas je presenetila nevihta. Ugotovili smo, da nam zabijanje 
klinov in napenjanje vrvic gre res dobro od rok. Žal nam je vreme preprečilo, da 
bi lahko opazovali zvezdnato nebo, nam je pa uspelo s teleskopom uzreti 

gamse. Gospa Premzl nas je podučila, da je najbolj zdravo hoditi bos in da telesno moč ohranjamo z zdravim 
načinom življenja. Skupaj smo si pripravili zdrav, polnovreden zajtrk (ovsene kosmiče in ajdova kaša z orehi, 
sončničnimi in lanenimi semeni ter s sezonskim sadjem). Bil je slasten in nasiten, predvsem pa smo se po obroku 
počutili polni zdrave energije.  Na taboru ni manjkalo delavnic z ročnimi spretnostmi. Izdelali smo hotel za žuželke, 
naredili smo vetromer, gozdne vile in »arafate iz volne ter vlivali jantar. Med najbolj adrenalinskimi dejavnostmi je 
bil lov na zaklad, postavljanje in kurjenje ognja ter pečenje na ognju in najbolj priljubljeno - opazovanje živali z 
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visokih prež v sodelovanju z lovci. Najlepše je bilo opazovati otroke, ki so resnično uživali ob kuhanju in pripravi 
hrane. Nezmerno smo uživali ob zvokih kitare in žametnih glaskih naših učenk. Skratka - bilo je ENKRATNO! 
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POZDRAV IZ SARAJEVA 
 
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA V ZENICI 

Šolsko leto 2016/17 smo uspešno pripeljali do konca.  
Preden smo se poslovili in odšli na zaslužene počitnice, smo 
v soboto, 3. 6. 2017, v Domu penzionera v Zenici izpeljali še 
zaključno srečanje, na katerem smo potovali skozi celo 
šolsko leto in uživali ob spominih na dejavnosti in dogodke, 
na katerih so učenci, poleg pouka, sodelovali: kviz Male sive 
celice v Banja Luki, miklavževanje, slovenski kulturni 

praznik, Prešernov dan, okrogla 
miza Mladi v transcedentalnih 
povezavah v Sarajevu, srečanje in 
delavnice učencev dopolnilnega 
pouka slovenščine in kulture iz BiH in Novega Sada v Sarajevu, sodelovanje na 
ciciveselošolskem dnevu … 

Obiskala sta nas tudi 
predsednik slovenskega 
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društva v Zenici, Dragan Gačnik, in tajnik društva, Zdravko Grilc. Učencem sta namenila nekaj besed o uspešno 
zaključenem šolskem letu in jim zaželela lepe počitnice. 

Na prireditvi je učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine in kulture, Mateja Kregar, podelila potrdila o obiskovanju 
dopolnilnega pouka slovenščine in pohvale učencem, ki so bili v tem šolskem letu še posebej aktivni, vestni in 
zavzeti za šolsko delo.  

Mateja Kregar, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine in kulture v Sarajevu, Kaknju in Zenici, je ob koncu vsem 
učencem in staršem čestitala za uspešno opravljeno delo in jim zaželela prijetne počitnice. Hkrati se je zahvalila 
predstavnikom Slovenskega društva Cankar in Veleposlaništvu RS Slovenije za dobro opravljeno delo, pozitivne 
medosebne odnose ter za vse uspehe in zadovoljstvo ob zaključku šolskega leta. Kajti vsak izmed njih je bil 
pomemben in vreden posameznik v mozaiku dni od septembra 2016 do junija 2017.  

 
SLOVENIJA SKUPAJ Z NORVEŠKO DO OTROK NAJPRIJAZNEJŠA DRŽAVA NA SVETU 
 
Kje otroci najbolje živijo? Med 172 državami sveta je mednarodna organizacija Save the Children Slovenijo skupaj z 
Norveško uvrstila na prvo mesto. ZDA so za primerjavo na 36. mestu. 
Z indeksom konec otroštva merijo zdravje in blaginjo otrok po svetu, pri čemer upoštevajo prehrano, dostop do 
šolanja, smrtnost dojenčkov, otroške poroke, otroško delo, najstniško nosečnost in regionalne spopade. 
Organizacija v poročilu opozarja, da se za najmanj 700 milijonov otrok po svetu otroštvo konča prezgodaj. Med 
glavnimi vzroki izpostavlja slabo zdravje, oborožene spopade, nasilje, otroške poroke, zgodnje nosečnosti, 
nedohranjenost, izključenost iz izobraževalnega sistema in otroško delo.  

(http://www.rtvslo.si/slovenija/slovenija-skupaj-z-norvesko-do-otrok-najprijaznejsa-drzava-na-svetu/423887) 
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ZLATI HRČEK 
Zlati hrček je drugačna jezikovna šola, v kateri uporabljajo edinstveno metodo poučevanja, sestavljeno iz več 
komponent. V njej usposabljajo mlade iz angleško, nemško in francosko govorečih dežel, ki bi želeli pridobiti 
učiteljsko izkušnjo.  V ta namen se naravni govorci razporedijo po šolah in popestrijo pouk. Pri nas smo tako gostili 
kar ustanovitelja šole, Thea Karoumenosa, ki prihaja iz Francije, a odlično obvlada še vsaj tri svetovne jezike poleg 
francoščine. Je pisec, učitelj jezikov in učitelj učiteljev. Že skoraj deset let poučuje po Evropi in v ZDA, delal pa je v 
nič več in nič manj kot sedmih državah. Devetošolce je s svojo sproščenostjo navdušil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA ZA PRVOŠOLCE 
Bolj kot za učence je bilo leto adrenalinsko za učiteljice, ki pa so jih v zameno popeljale v adrenalinski park Betnava. 
Otroci se, seveda, višinskih izzivov niso ustrašili. 
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NAJ BRALKA 
 
Tone Pavček je dejal: »Če ne bomo brali, nas bo pobralo.« To zagotovo ne 
velja za petošolko Majo Voglar Rodošek, saj so knjige njene prijateljice. 
Brati pomeni početi podvige. Maji je to prav gotovo uspelo, saj je v tem 
šolskem letu prebrala kar 50 knjig in postala super naj bralka. Iskrene 
čestitke.  
 

ZA UČITELJE, STARŠE IN VZGOJITELJE 
 

Debra W. Haffner: Od plenic do zmenkov 

Otroku moramo predstaviti naše lastne vrednote o 
spolnosti in se zavedati, da naša dejanja govorijo 
glasneje od besed. Knjiga opiše pričakovan spolni 
razvoj na posameznih stopnjah otroštva, posreduje 
navodila, kako zahtevni naj bi bili naši odgovori, 
kako najti in uporabiti priložnosti za poučevanje spolne vzgoje, kako uskladiti informacije, 
ki jih ponujajo mediji in okolje, z družinskimi vrednotami. Pri tem velja upoštevati načelo, 
da je manj bolje kot več.  

                                                                   (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=12252)  
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ZA CICIBANE 
 

Franci Rogač: Nosku se zgodi čudež 

 

V gozdičku, nedaleč stran od vasice snežnik, še danes živijo različne živali. Med 
najbolj zanimivimi prebivalci so zagotovo ježki. Na svojih hrbtih imajo bodice in 
skrbijo za ravnovesje v naravi ter so nenehno v gibanju. Niti najtežji sadeži jim 
niso pretežki. Brez ježkov bi bil pravi dolgčas. Še najbolj zanimiva in posebna 
med njimi je družina Bodica. Mami Ježici in očetu Ježku je na svet privekal ježek 
Nosko. Žal ni mogel slišati mamice in očeta, ko sta mu govorila v uho. Nosko je 
nekoliko težje govoril kot drugi, znal pa je besede razbrati z ustnic. Dejstvo, da ni 
slišal nobenega zvoka, ni zagrenilo njihovega življenja. S skupno vnemo in 

ljubeznijo se je vsa družina naučila govorice gluhih.    
(Vir: http://www.pravljice.com/nosko.html) 

 
ZA PIONIRJE 

 

Care Santos: Prodam mamo 

 

Katalonska avtorica (1970), ki v literarnih krogih vzbuja pozornost že od začetka svojega 
ustvarjanja, je med mladimi bralci izredno priljubljena predvsem zaradi igrivosti, s katero 
obravnava tudi bolj resne teme. Devetletna prijatelja Oskar in Nora si pomagata skozi 
težavno obdobje odraščanja in ker Oskarjeva mama preveč časa namenja enomesečnemu 
bratcu Rozinkotu in knjigam v svoji knjigarni, skupaj napišeta spletni oglas za njeno 
prodajo. Ja, Oskar bi prodal svojo mamo in zato je našel cel kup razlogov. Tudi Nora ima 
nekaj težav s svojim očkom, ki je sicer priljubljen televizijski voditelj in ga vsi občudujejo, le 
Nora, ki nima mame, se ob njem počuti osamljeno. Ampak punce so čudne, si misli Oskar 
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in se pogumno sooči s potencialnimi kupci svoje mame. V kaj vse se zaplete, preden ugotovi, da je njegova mama 
res najboljša na svetu. Kratek roman, ki je bil uvrščen tudi na seznam Belih vran, je res vreden pozornosti.  
          (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=22437) 
 

ZA MLADINO 
 

Vinko Möderndorfer: Kit na plaži 
 

Nika živahna, radovedna najstnica, se s starši preseli v novo hišo in zadnji razred 
osnovne šole obiskuje v novi šoli, novem kraju, z novimi sošolci. Vse je na videz zelo 
lepo in tako kot mora biti. Nika je priljubljena, zgovorna in duhovita, zna si pridobiti 
prijatelje. A izkaže se, da ima skrivnost, ki ne ostane skrita prav dolgo, skrivnost, ki 
bo spremenila življenje vsem okoli nje. 
 
      (Vir: http://www.mladinska.com/fejstbuk/zivljenje_ni_izi/4963) 
 
 
 
 

VZEMITE KNJIGE V ROKE TUDI MED POČITNICAMI 
 

Knjige imajo moč, da spremenijo življenje, saj so največje ideje v zgodovini človeštva našle svoje mesto na straneh 
knjig. 
Naše telo potrebuje rekreacijo, da ostajamo zdravi, krepiti pa moramo tudi svoj um – najpreprosteje z branjem. 
Branje je »vodeno razmišljanje«, saj takrat možgani izvajajo kompleksne duševne funkcije, kot so pomnjenje, 
domišljanje, sklepanje, povezovanje. 
V našem umu se skriva nešteto potencialov in preko branja se jim lahko zelo približamo, jih odkrijemo ter 
razvijamo. Postanemo lahko aktivni ustvarjalci svoje prihodnosti. 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Junij, 2017 

33 

Branje nam pomaga postati bolj zanimiva osebnost, saj skozi knjige spoznavamo nove dimenzije, svetove, 
odkrivamo neznano, razbijamo okostenele predsodke in širimo svoja obzorja.  

Branje knjig nas vedno in povsod zabava. Z dobro knjigo v torbi nam nikoli ni dolgčas. 
Dobra knjiga nas lahko v mislih odpelje v kraje, tako realne kot fantazijske, ki jih še nismo obiskali. Lahko nas 
prestavi v druga časovna obdobja, ki jih sami nikoli ne bi mogli doživeti. 
Branje knjig je zelo pomembno za človeka, saj s tem razširi svoj besedni zaklad, poveča koncentracijo, spodbuja 
domišljijo ter razmišljanje o prebranem. Ponuja intimen čas zase, v katerem se lahko poglobimo v lastne misli. 

Knjige nam ne ponujajo le številnih podatkov, koristnih za našo splošno razgledanost, ampak lahko v njih 
najdemo tolažbo in dragocene nasvete, kadar se v življenju prestopamo na mestu. 

Mnogokrat mislimo, da vemo, česa si resnično želimo v življenju. Pa vendar ob branju odkrivamo stvari, ki jih prej 
nismo vedeli o sebi. Misli nam odtavajo k rečem, ki bi jih resnično radi počeli, in kaj hitro pričnemo o tem pogosteje 
premišljevati. Isti cilji se nenehno pojavljajo in tako spoznamo, česa si zares želimo. 
Življenje v povprečnosti nam ne prinese sreče, ki si jo želimo. Dovolimo si, da nas knjige navdihnejo k 
spremembam, s katerimi že od nekdaj želimo obrniti stvari na bolje.  
Branje otrokom je najboljša oblika poučevanja. Med branjem otrok posluša jezik, v katerem pripovedujemo, s čimer 
mu pomagam0, da svoje misli spremeni v besede ter se istočasno uči osnovnih pravil uporabe jezika. 
Z branjem otroku ne vzbujamo le občutkov vzajemnosti in bližine, temveč ga hkrati tudi učimo, kako razumeti 
lastna čustva in čustva drugih, sprejemanja družbenih načel in odnosov, ter spodbujamo njegov razvoj govora, 
spomina in sklepanja. 
Knjige predstavljajo svet, ki ga je že nekdo odkril. Omogočajo nam, da ne odkrivamo že odkritega ter nas 
seznanjajo z zemljevidom znanega sveta. 
Pot proti znanju se začne z obračanjem strani. Zato ne čakajmo - čim prej obrnimo prvo stran. 

 
(Vir: https://www.cangura.com/zakaj_je_branje_pomembno_21_razlogov_za) 
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Tik pred zaključkom šolskega leta je prijazna lastnica Framskega hrama za naše učence in krajane priredila 
družabno srečanje Pozdrav poletju z delavnicami, predstavitvami okoliških turističnih kmetij in posameznikov ter 
kulturnim programom. Pozdravljamo idejo in si želimo še več podobnih. 
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