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Šolski zvonec glasno kliče: 
Cicibani, kje pa ste? 

Čez zelene vinske griče 
že jesen v deželo gre. 

(K. Kovič) 

Zakorakali smo v novo šolsko leto. Majhne in velike sovice, željne znanja in novih 
dogodivščin. Grško boginj modrosti, Ateno, vedno spremlja sova, simbolj znanja in 
modrosti. Želimo, da bi tudi naš hram učenosti zapustilo čim več na življenje 
pripravljenih pametnih glavic, ki bi pridobljene veščine znale uporabiti za uspešno 
nadaljnje šolanje in polno življenje.  

Z zvedavimi pogledi in pričakujočimi srci so šolski prag prestopili naši prvčki. Kar 42 
jih bo devet let gulilo šolske klopi. 
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Naj bo šolsko leto kratko in sladko kot 
torta, ki je malčke čakala ob prihodu v 
šolo. 
 

  
 
 
 
 
 

Gospa ravnateljica, Ema Maver, je vsem prisotnim ob začetku šolskega leta zaželela vse dobro in da nas skozi vse leto 
spremlja radovednost, predvsem pa strpnost, ljubeznivost in potrpežljivost. In vsak dan naj naše obraze krasi nasmeh, v srcih 
pa živi dobra volja. 
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RECEPT ZA USPEŠNO ŠOLSKO LETO 

SESTAVINE: 
 
10 učbenikov 
15 zvezkov           
30 pisal 
2 l solz, pretočenih med učenjem 
1,5 kg izgubljene volje 
 
POSTOPEK:        (Vir: http://www.os-salovci.si/files/2016/08/slika.jpg) 

 
Zavremo 2 l vode. Raztrgane zvezke in učbenike damo v vodo, da popolnoma razpadejo. Nato dodajamo pisalo po pisalo in 
rahlo mešamo, da nastanejo barve mavrice. Odstavimo z ognja in dodamo 1,5 kg izgubljene volje. Vse skupaj zalijemo z 
dvema litroma solz, pretočenih med učenjem. Postrežemo v skodelice in še vroče spijemo.                       (Katarina Klauž, Nina Veras, 9. a) 

 
 
 
  
 
 

ŠPORTNI DAN 
 
V sredo, 6. 9. 2017, so imeli učenci 4. in 5. razreda športni dan, v okviru katerega so izvedli pohod od Treh kraljev do Črnega 
jezera in Osankarice. Vreme je bilo rahlo oblačno in tu in tam je izza oblakov pokukalo sonce. Nič ni kazalo, da bo deževalo.  
Veseli in dobre volje smo sedli na avtobus in se odpeljali do Treh kraljev, kjer smo izstopili in pot nadaljevali po markirani poti, 
ki vodi ob robu smučišča v smeri proti Črnemu jezeru. Krajši postanek smo napravili v gozdu, kjer smo potešili prvo žejo in 
nahranili lačne trebuščke. Dobro okrepljeni smo nadaljevali pot po gozdu, opazovali številna mravljišča in rastlinje. In že smo 
bili na cilju. Pred nami se je lesketalo Črno jezero, umetna zajezitev vode (akumulacija), ki je zagotavljala splavljenje hlodovine v 
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dolino po t. i. drčah. Na dnu tega jezera so se leta in leta nabirali organski odpadki odmrlih rastlin in živali ter sčasoma ustvarili 
debelo plast mulja, ki je temne, tako rekoč črne barve. Jezero je zato na pogled, kot bi bilo polno črnila, čeprav je voda kristalno 
čista, saj v njej živi precej rib. 
Razen z ene strani jezero vztrajno zaraščajo alge in močvirsko rastlinje, zato ga vsake toliko časa izpraznijo in očistijo. 
Glede nastanka jezera je spletenih veliko čudovitih ljudskih pripovedk, ki so dragocena etnološka in kulturna dediščina, specifična 
za ta del Pohorja. 
Območje Črnega jezera je zaradi edinstvenega ekosistema visokih šotnih barij zavarovano in pri ogledu velja poseben 
naravovarstveni režim, prepovedano je kampiranje in kurjenje odprtega ognja. (Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crno_jezero,_Pohorje) 

 
Z učenci smo ob jezeru napravili daljši postanek. Opazovali smo lepoto neokrnjene narave in se čez nekaj časa odpravili proti 
Osankarici. Pot nas je vodila preko lesenih brvi. Med potjo smo se ustavili še na naravoslovni učni poti, kjer smo prisluhnili 
gozdu, šteli branike in poskušali ugotoviti, koliko je bilo staro požagano drevo, prepoznavali rastline in živali, ki živijo na tem 
območju in izvabljali zvoke iz različnih vrst lesa. 
Na pohodu je bilo poučno in zabavno. Rahlo utrujeni smo se vrnili do avtobusov, ki so nas odpeljali v šolo. 
 
Učenci 2. razredov pa so se podali na krajši pohod v okolici šole in najbolj uživali v druženju in dobri malici. 
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TEHNIŠKI DAN 
 
Tehniški dan smo izvedli v okviru DEDK (Dnevi evropske kulturne dediščine) pod naslovom Voda – od mita do arhitekture. 
Dan je bil razdeljen v dva dela. V dopoldanskem času so se učenci skozi literarno, glasbeno in likovno ustvarjanje seznanjali s 
pomenom vode in njeno dragocenostjo. Njene specifične lastnosti so ugotavljali z različnimi poskusi, v videoposnetkih pa 
podrobneje spoznali bližnje vodne vire. Kako onesnaževanje in poseganje človeka v naravo vplivata na kvaliteto vode, smo 
spoznali preko lutkovne predstave Kapljica na obisku, ki je v učencih poleg izobraževalne note spodbudila tudi ustvarjalno 
žilico, saj so izpod rok učencev nastali lepi izdelki kapljic, vilink in škratov. Popoldanski del je bil namenjen vsem krajanom, 
katerih pa je prišla, žal, le peščica. Furinalke, častilke Furinije, boginje izvirov in podzemnih voda, so blagoslovile vodo in 
celotno prireditev njej v čast. Prisotni so postali laboranti in delali različne poskuse, na gasilskem poligonu so se zabavali z 
vodnimi curki, izdelali so si ladjice, kegljali in na vodni postali spoznali pot vode od izvira do izliva.  
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MALE SIVE CELICE 

 
Tv oddaja Male sive celice letos stopa v 24. sezono in je precej spremenjena. Ekipe po novem sestavljajo 3 učenci iz različnih 
razredov - po eden iz 7., 8. in 9. razreda. Letošnje predtekmovanje je bilo v torek, 19. 9. 2017, v OŠ Antona Ingoliča na Sp. 
Polskavi. Predtekmovanje je vodil simpatični voditelj Nik Škrlec. Sodelovalo je 48 ekip iz podravske regije. Našo šolo sta 
suvereno zastopali 2 ekipi. Martin Burulič, David Bratuša in Tonja Unuk  so na pisnem delu kviza dosegli 31 točk (od 50 
možnih) in si delili 9. mesto. Tudi ekipa, ki so jo sestavljali  Tjaša Lešnik, Arnej Gabrijan in Nuša Ačko,  je dosegla lepo število 
točk. Čestitke vsem.   
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PLAVANJE 
 
Četrtošolec Nejc Toplišek je 22. 9. na bazenu Ilirija v Ljubljani postal državni prvak v plavanju na 50 m 
prosto. Čestitke! 
 
LOGIKA 
 
V četrtek, 28. 9. 2017, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja logike. Bronasto priznanje prejme 
tretjina najboljših tekmovalcev v vsaki tekmovalni skupini. Dobitniki bronastih priznanj so našteti na 
spletni strani https://www.zotks.si/logika/rezultati. 
Na državno tekmovanje, ki bo potekalo 21. 10. 2017, so se uvrstili Aleksandra Anastasova iz 7.b, Nik 
Zemljič iz 8.b in Nik Bržan iz 9.b razreda. Stiskamo pesti in jim želimo veliko uspeha ter kakšno 
srebrno ali celo zlato priznanje. 
 
 

 
 
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA DEVETOŠOLCEV  
V petek, 15.9.2017, smo se devetošolci in 3 učiteljice zbrali pred šolo 
in se ob 3:00 odpravili na dolgo pot proti Gardalandu. Vožnja je 
trajala približno 6 ur in ob 9:00 smo prispeli v težko pričakovani 
zabaviščni park. Ko se je ob 10. uri odprl, se je zabava pričela. Vse do 
poznega popoldneva smo se zabavali na različnih atrakcijah. Med 
tekanjem od atrakcije do atrakcije smo se občasno zbrali in  
preverili, ali smo vsi učenci še celi in zdravi. Ob 18.uri smo se vkrcali 
na avtobus in se odpravili proti domu. Pred šolo smo bili ob 1:00 
zjutraj, kjer so nas pričakali naši starši. Bilo je nepozabno!   
        (David Jančec,   9. a) 
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SKODELICA KAVE 
 
V septembru smo si lahko v dvorani DTV ogledali zanimivo multimedijsko fotografsko razstavo Boštjana Bračiča.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Skodelica kave" je zbirka 23-ih črno-belih portretov znanih Slovencev in Slovenk, ki so navdih ne samo mladim, pač pa 
vsakomur, ki se v katerem koli življenjskem obdobju odloči in spozna, da je treba slediti svojim sanjam.  
Razstava je nastajala kar tri leta in večdimenzionalno nagovarja naše čute. Vsak izmed fotografiranih namreč mladim ponuja 
še nasvet za življenje, ki je predvajan na zvočnem posnetku hkrati s portretom. Naši učenci so bili navdušeni in veseli smo, da 
smo razstavo gostili pri nas. 

 
OBLIKOVALNI KROŽEK 
 
Tudi v letošnjem letu bodo mlajši učenci ustvarjali na tisoč in en način  
v zanimivih tehnikah z raznovrstnimi materiali. Popestrili bodo 
kakšen kotiček šole ali pa izdelali lep spominek zase in svoje 
najdražje.   
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ZLATI STUDENEC VABI 
 
Fram se ponaša z rimskim 
vodovodom, ki je pred 
2000 leti z izvirsko vodo iz 
podpohorskih pobočij 
oskrboval rimsko 
Poetovio. Pri  Zlatem 
studencu nad Framom je 
začetek rimskega 
vodovoda, ki je preko 
Dravskega polja s čisto 
izvirsko vodo iz pohorskih 
pobočij oskrboval 
prebivalce  25 kilometrov 
oddaljenega Ptuja. Prve 
omembe arheološke 
najdbe segajo v konec 19. stoletja. 
Danes je izvir usahel, vendar je kot začetna točka veličastnega gradbenega dela rimskih graditeljev enkraten spomenik 
kulturne dediščine.  
Društvo za razvoj Gremo naprej želi ta izjemen kulturni spomenik  potegniti iz pozabe in ga umestiti v kulturno ponudbo kraja 
in občine. Aktivnosti potekajo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine (Območna enota Maribor) na področju 
stroke in ustrezne umestitve rimskega spomenika ter z Društvom za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj v okviru Rimskih iger na 
Ptuju.             (Vir: http://www.naprejfram.si/zlati-studenec-2/) 

23. septembra so naši devetošolci bili del svečanosti v sklopu krajevnega praznika. Plesalke (od leve proti desni) Andreja 
Zorec, Klara Fras, Neža Ornik, Brina Osonkar,  Nika Zorec, Sara Peklar, Eliza Krasniqi in Katarina Klauž ter vojščak David 
Jančec so s svojim videzom in kulturnim programom popestrili prireditev v čast usahlemu izviru, ki pa še vedno združuje 
daljno preteklost s sedanjostjo. 
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MLADI UMETNIKI 
 
KATARINA KLAUŽ USPEŠNA NA MEDNARODNEM LIKOVNEM NATEČAJU V BOLGARIJI 
 
Letošnji osmošolci so se v lanskem letu udeležili mednarodnega likovnega natečaja v Novi Zagori v Bolgariji (19th 
international youth art exhibition Nova Zagora). Strokovna žirija je izbirala najizvirnejše izdelke med več kot 3500 izdelki 
otrok iz celega sveta. Med izbranimi deli, ki so jih razstavili v galeriji Rosi Karabisperov v Novi Zagori, je bilo izbrano tudi 
likovno delo PANEM Katarine Klauž. Za svoj prispevek je na natečaju prejela tudi priznanje. 
 
FRAMSKI FOTOGRAFI NAGRAJENI ZA SVOJE PRISPEVKE V SLOVENJ GRADCU 
 
Po uspešni razstavi v mesecu maju smo ob zaključku lanskega leta posredovali izbrane fotografije članov fotografskega 
krožka OŠ Fram na Natečaj za otroško risbo spis in fotografijo v Slovenj Gradec. Strokovna komisija je izmed prispelih 
fotografskih del za najboljše izbrala fotografije treh učencev, članov fotografskega krožka. Avtorji nagrajenih fotografij so 
David Bratuša, David Jančec in Neža Ornik. 22. 9. 2017 smo se skupaj udeležili tudi slovesne podelitve nagrad in priznanj v 
Galeriji koroških umetnikov v Slovenj Gradcu.  
 
            David  
             Bratuša: 
 
             Večobraznost 
              Neža 
              David Jančec:      Ornik: 
      

Šahovsko      Živi šah 
       sovraštvo      v malem 
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ANIMATORJI SE PONOVNO PREDSTAVLJAJO NA FESTIVALU ENIMATION 
 
Že drugič zapored so se mladi likovniki iz Frama predstavili na mednarodnem festivalu animiranega in igranega filma 
ENIMATION festival 2017, ki je vsako leto v mesecu oktobru organizirano v Mariboru. Na festival je prispelo skoraj 300 
otroških filmov iz vsega sveta. Žirija festivala je za projekcijo v kategoriji Sveži ustvarjalci letos izbrala tudi animirane filme 
učencev naše šole, in sicer: "Do not press" avtoric Kaje Lešnik, Brine Unuk in Eneje Line Berglez, "The crown of life" avtoric 
Zale Bedjanič, Katje Kobalej, Maše Sedej, Eve Ježovnik in Vanesse Medved ter "Perfect day" avtoric Nike Hojnik, Nine Kobalej 
in Sarah Roškarič. Filmi so bili predvajani v sklopu festivala 10. 10. 2017 v Vetrinjskem dvoru v Mariboru. 
 
V BRAZILIJO Z LIKOVNO IZKUŠNJO, KAKO JE BITI BEGUNEC 
 
Letošnji osmošolci so se v lanskem šolskem letu priključili mednarodnemu 
projektu na temo človekovih pravic. Učenci so v svojih likovnih delih 
razmišljali o tem, kako je biti begunec. Poleg naše šole so sodelovale še šole iz 
Brazilije, Kanade in Kolumbije. Likovna dela učencev naše šole bodo v sklopu 
dneva človekovih pravic v mesecu decembru razstavljena  v mestu Uberlandia 
v Braziliji. Prav tako pa v kratkem pričakujemo dela brazilskih otrok, ki jih 
bomo razstavili na šoli. Projekt se nadaljuje tako tudi v letošnjem šolskem 
letu. Na sliki so predstavljeni učenci iz Brazilije, ki so si skupaj z mentorico 
Flaviane Malaquias pripravili razstavo del naših učencev v razredu. 
 

 
       JUTRANJE VARSTVO 

 
       Naši učenci pa svoje umetniške talente kažejo tudi takrat, ko ne tekmujejo ali  
       sodelujejo v natečajih. Lego gradniki jim največkrat predstavljajo najboljši izziv. 
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NOVICE IZ SARAJEVA  
 
Učiteljica Mateja Kregar, sicer učiteljica 5. razreda na naši šoli, tudi letošnje šolsko leto 
preživlja kot učiteljica slovenskega jezika za učence iz Sarajeva in okolice, ki se želijo 
naučiti našega jezika in pridobiti znanje o naši kulturi in navadah. Občasno nas bo 
seznanjala s svojim delom ter novostmi, ki jo bodo spremljale na njeni začasni poti. 
26. septembra so v Mostarju obeležili dan evropskih jezikov, kjer se je predstavila tudi 
slovenščina.  
 
IZZIVI V 2. a RAZREDU 
 
Učenci 2. a so si v letošnjem letu zadali prav posebno nalogo. V okviru posameznih učnih vsebin si zastavljajo različne 
zanimive naloge tako zase kot za sošolce. Pri tem raziskujejo, literarno in likovno ustvarjajo, merijo in se preizkušajo v 
psihofizičnih spretnostih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oskar Vedlin je sošolcem pripravil knjižico z zanimivostmi iz živalskega sveta, Niko Helbl nabiralnik, kamor bodo učenci 
odlagali lističe z zapisi, kako narediti razredno klimo prijaznejšo, Klemen Frešer pa prinesel posebno kamenje, marmorni 
prodec. 
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DOŽIVETJA IZ MOTORIČNEGA PARKA GAMLITZ  
 
Zadnjo, prijetno in sončno soboto v mesecu septembru smo se 
pošteno razgibali v motoričnem parku v Gamlitzu v Avstriji. 
Preizkusili smo vsa plezala in gibalne naloge. Najbolj zanimive so 
bile gugalnice in ravnotežni poligoni. Moč smo nabirali v fitnesu 

na 

prostem.  
Spletla so se tudi nova prijateljstva, saj smo na izlet odšli s 
sosednjo šolo, OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica.  
Pobližje smo lahko spoznali živali, ki jih ne srečaš kar tako vsak 
dan. Puhaste in prijazne lame smo lahko božali in vodili na 
sprehod. Ko smo se vračali domov, smo ugotovili, da so naše 

roke in noge prijetno utrujene, v glavah pa mrgoli prijetnih občutkov, ki smo jih doživeli v naravi in prijetni družbi.  
V okviru projekta smo z učenci kot vedno krepili ročne spretnosti. Pletli smo zapestnice, izdelovali kazala za knjige in 
zmajčke, ki bruhajo ogenj. Zabavali smo se ob prebiranju zanimivih zgodb in pravljic s tretješolci, učenci druge triade pa so 
bili deležni različnih socialnih iger.  
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POČITNIŠKO DELO V KNJIŽNICI 
Osmošolec Aljaž Ber in sedmošolec Jernej 
Štern sta nekaj prostega časa med počitnicami 
namenila delu v knjižnici. Pomagala sta pri 
razvrščanju knjižnega gradiva, predvsem pa pri 
prenosu in vnosu učbenikov, kar je terjalo 
veliko vztrajnosti in moči pri hoji po številnih 
stopnicah.  Bila sta vestna in zelo prizadevna, 
za kar jima izrekamo pohvalo. 
 

 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

September, 2017 
KNJIŽNICA V MALEM 

 
Drugošolke Brina Đurkin, Tinka 

Markovič Strašek in Ališa Repnik so si za 
septembrski izziv izbrale izdelavo 

miniaturne knjižnice. 
V nabiralnikih Ive Bruderman, Tinke 

Markovič Strašek, Larise Skrbič, Brine 
Đurkin, Taje Lešnik in Vita Lunežnika pa 

se bo zagotovo znašlo tudi kakšno 
pismo, namenjeno knjižničarki ali 

pravljičnemu junaku. 
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PERIODIČNI TISK 2017 / 2018 
 

Ob naročilu revij prejmete brezplačno kodo za dostop do portala UČIMse.com s kratkočasnimi interaktivnimi igrami (izpisana 
bo na računu za naročeno revijo) 

 
1. TRILETJE – LETNA NAROČNINA 

 

CICIBAN 
 (CICI VESELA ŠOLA) 

 
DARILO: 

KNJIGA IN VREČKA ZA 
COPATE 

 
 

CICIZABAVNIK 
 
 

DARILO: STOJALO ZA 
PISALA 

MOJ PLANET 
 
 

DARILO: UNIVERZALNI 
OBJEKTIVI 

ZMAJČEK 
 
 
 

NATIONAL 
GEOGRAPHIC 

JUNIOR 

 
17, 32 EUR X 3 (1 revija) 
15,21 EUR X 3 (2 reviji) 
14,12 EUR X 3 (3 revije) 

 
 

 
16,32 EUR X 3 (1 revija) 
14,31 EUR x 3 (2 reviji) 
13,29 EUR x 3 (3 revije) 

 
16,32 EUR X 3 (1 revija) 

14,31 EUR (2 reviji) 
13,29 EUR 83 revije) 

 
23,40 EUR X 2  

 
39,50 EUR 

 

 
NAROČILO KOMPLETOV REVIJ:  30% NIŽJA CENA (2 reviji) 
      35% NIŽJA CENA (3 revije) 
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2. IN 3. TRILETJE – LETNA NAROČNINA 

 

Ob naročilu revij prejmete brezplačno kodo za dostop do portala UČIMse.com s kratkočasnimi interaktivnimi igrami 
(izpisana bo na računu za naročeno revijo) 

 

PIL 
 (VESELA ŠOLA) 

 
DARILO: 

PRENOSNI MOBILNIK 
 

 

GEA 
 
 

DARILO: TERMOVKA 

MOJ PLANET 
 
 

DARILO: UNIVERZALNI 
OBJEKTIVI 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
JUNIOR 

 
17, 32 EUR X 3 (1 revija) 
15,21 EUR X 3 (2 reviji) 
14,12 EUR X 3 (3 revije) 

 
 

 
17,32 EUR X 3 (1 revija) 
15,21 EUR x 3 (2 reviji) 
14,12 EUR x 3 (3 revije) 

 
16,32 EUR X 3 (1 revija) 

14,31 EUR (2 reviji) 
13,29 EUR 83 revije) 

 
37,50 EUR 

 

 
NAROČILO KOMPLETOV REVIJ:  30% NIŽJA CENA (2 reviji) 
      35% NIŽJA CENA (3 revije) 

 
 
 
 
 

 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

September, 2017 
Prav tako ste vabljeni k nakupu tujejezičnih (angleških in nemških, tudi francoskih) izdaj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
 
Urednice: Simona Napast, Valentina Gselman, Jelka Bojc 
 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
 
Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, SMILJANKA LEDINEK, ČRTOMIR GOJKOVIČ, NATAŠA MAVER ŠOBA, ANJA LIPUŠ, 
VESNA LEŠNIK, JOŽICA RAVŠ, PRIMOŽ KRAŠNA, VALENTINA GSELMAN, NATALIJA FERK, MOJCA LEŠNIK, MATEJA KREGAR 
 
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 


