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Pa se je začelo. Še eno šolsko leto namreč, ki bo ponovno klicalo 
po odgovornosti in sejanju kvalitetnih semen za čim boljši 
pridelek. 
 
Šola je postala bogatejša za 51 zvedavih bučk, ki bodo vrtčevsko 
igro zamenjali za šolsko delo. A ker jih v naši predšolski ustanovi 
na veliko življenje pridno pripravljajo, smo prepričani, da bo 
prestop šolskega praga zanje pravi mačji kašelj. 
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ŠPORTNI DAN 
 
V petek, 21. septembra, smo s pohodom in športnimi igrami že začeli krepiti 
naša telesa, prevetrili smo možgane in jih napolnili s kisikom. Prelep sončni 
petek so otroci izkoristili za norčije, med drugim so preskakovali jarke, se 
kotalili po strminah in si ob tem prepevali od mladostne razigranosti.  
Zabavno je bilo tudi ob športnih igrah v telovadnici, ultimate frizbi pa se je ob 
predstavitvi iz prostočasne dejavnosti prelevil v resen tekmovalni šport. 

 
TEHNIŠKI DAN, 29. 9. 2018 

 
 
Na prvo od treh delovnih sobot smo se seznanili s postopki 
oživljanja, spoznali nekaj osnovnih prvin prve pomoči ter na svoji 
koži občutili, kako ravnati ob naravnih in drugih nesrečah. 
Medtem ko smo zavzeto delali, nas je namreč presenetila novica 
o nenadnem požaru v gospodinjski učilnici, zaradi česar smo 
izvedli evakuacijo, na dvorišču pa so nas že pozdravile gasilske 
sirene. Predani gasilci so požar kmalu pogasili, iz stavbe pa 
privedli tudi enega učenca, ki se je med odhodom izgubil, enega 
poškodovanca pa prinesli na nosilih. Vsi smo si oddahnili, poleg 
tega pa tudi odnesli nekaj novih znanj. 
 

 
 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

September, 2018 

 
 

 
MALE SIVE CELICE 

 
V sredo, 19. 9. 2018, je na OŠ Ljudski vrt Ptuj potekalo predtekmovanje za oddajo Male sive celice, ki sta se ga udeležili tudi 
dve ekipi OŠ Fram. Prvo ekipo so sestavljali Anej Grujič, Neli Lunežnik in Martin Burulič, drugo pa Žan Tertinek, Nuša Ačko in 
Arnej Gabrijan. Učenci so se izredno zavzeto lotili miselnih izzivov, ki so jih pripravili organizatorji oddaje, vendar se jim ob 
hudi konkurenci žal ni uspelo uvrstiti v nadaljevanje tekmovanja. 
 
 
DRŽAVNO POLFINALE V ODBOJKI NA MIVKI, SKUPINA A 
 

V torek, 18. 9. 2018, je v Zrkovcih 
potekalo državno polfinale v 
odbojki na mivki. Tekmovanja se 
je udeležilo 8 šol iz zahodne regije. 
Učenci naše šole so z izjemnimi 
igrami, s tremi zmagami ter 
dvema porazoma, osvojili odlično 
drugo mesto. Obe tekmi so 
izgubili proti prvouvrščeni ekipi iz 
Hoč, ki se je uvrstila v državni 
finale. Pod vodstvom trenerja 
Petra Možiča so šolo zastopali: 

Jaka Iršič, Gal Badrov, Tine Avšič, Maj Toplišek, Jakob Ogorevc in Vito Gojkovič. 
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V PLAVANJU 
 
Državnega tekmovanja v plavanju sta se udeležila dva učenca naše šole, Lina Maltarić 
iz 4. b in Nejc Toplišek iz 5. a. Tekmovanje je potekalo v Ljubljani na bazenu Ilirija v 
petek, 14. septembra 2018. Žal uradni rezultati niso bili nikjer objavljeni, zato uvrstitev 
učencev ni znana.  
 
 
POSAMIČNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA NAJMLAJŠE – OTROŠKA ATLETIKA 
 
V torek, 25. septembra 2018, je potekala mini atletska olimpijada, katere so se 
udeležili tudi nekateri učenci naše šole in dosegli lepe rezultate. 
1. V kategoriji dečki 2011 – 2012 je v teku na 200m Damše Jan iz 1. A zasedel 4. mesto. 
2. V kategoriji dečki 2009 – 2010 je v teku na 400m Gojkovič Bine iz 4. A zasedel 4. mesto. 
3. V kategoriji deklice 2009 – 2010 je v teku na 400m Šnuderl Jerneja iz 3. B 
zasedla 8. mesto. 
4. V kategoriji deklice 2009 – 2010 je v skoku v daljino Lešnik Taja iz 3. A zasedla 
2. mesto. 
5. V kategoriji deklice 2007 – 2008 je v teku na 60m Šnuderl Hana iz 6. B zasedla 
9. mesto. 
6. V kategoriji dečki 2007 – 2008 je v teku na 600m Žura Rok iz 5. B zasedel 9. 
mesto.  
7. V kategoriji dečki 2007 – 2008 je v skoku v daljino Miuc Tine zasedel 5. mesto. 
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LOGIKA 
 
Šolsko tekmovanje je potekalo 27. 9. 2018. Naši učenci so bili zelo uspešni, saj se jih je kar 7 uvrstilo na državno tekmovanje: 
David Kozoderc, Minka Babič in Anej Grujič iz 7.r, Tonja Unuk, Nuša Ačko in Julija Šteharnik 
iz 8.r ter Eva Uranjek iz 9.r. Dobitniki bronastih priznanj so navedeni na spletni strani:  
https://www.zotks.si/logika/rezultati. Državno tekmovanje bo 20. 10. 2018 potekalo na naši 
šoli. Držimo pesti :) 
 
 

 
 
POLETNO–JESENSKA ŠOLA V NARAVI UČENCEV 9. RAZREDA  
 
Od 21. 9. 2018 do 24. 9. so učenci 9. razreda naše šole preživeli v šoli v naravi v domu Burja v 
Seči pri Portorožu. 

https://www.zotks.si/logika/rezultati
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Nekaj dni so se učili z naravo. Obiskali so krajinski park 
Strunjan in si ogledali pridobivanje soli. Po Sečoveljskih 
solinah, njihovem največjem kanalu, so se zapeljali kar s 
kanuji. Spoznavali so primorska mesta in  njihovo arhitekturo, 
veliko plavali in igrali košarko ter nogomet. Razdalje med 
izbranimi kraji so premagovali peš, zato je nastal marsikateri 
žulj, ampak to jih ni ustavilo. 
Zadnji dan jih je pot ponesla v sosednjo Italijo ob Gardsko 
jezero v zabaviščni park Gardaland. Mnogi so si drznili voziti 
se na vlakcih smrti blue tornado in mamut. Bilo je 
adrenalinsko in zelo zabavno. Na avtobusu na poti domov so, 

kot se spodobi, prepevali slovenske pesmi. 
 
 
OBLIKOVALNI KROŽEK 
 
Naše sovice in čuki, majhni učenjaki, so si izdelali svoje maskote.  
 
 
ZLATI STUDENEC VABI 
 
V okviru krajevnega praznika KS Fram smo konec septembra izvedli 
še eno ponovitev prireditve o Zlatem studencu. Lepa nedelja je 
privabila veliko krajanov, ki so na platoju nad pokopališčem 
občudovali resne rimske legionarje ob bojnem vozu in graciozne 
plesalke boginje Furine, ki so prosile za čistost in neusahlost pohorskih izvirov. Program je bil podkrepljen z zgodovinskimi 
dejstvi in ponosom, da je naš majhen kraj bil cenjen s strani velikega naroda. Dr. Vlasta Stavbar in mag. Vinko Kurent kot 
gonilni sili projekta pa nam dajeta vedeti, da v sebi skriva še kar nekaj neodkritih turističnih biserov 
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Resni del se je nadaljeval v sklopu gostišča Framski hram, kjer smo 
imeli priložnost okušati starorimske jedi in pijače, na stojnicah pa 
kupiti lokalne izdelke okoliških kmetij. 
V kolesje zanimive turistične ponudbe je vpetih kar nekaj društev 
in posameznikov, ki se zavedajo, kako pomembno je ohranjati 
zgodovinske pomnike: Društvo za razvoj Gremo naprej, gostišče 
Framski hram, čebelarstvo Cesar, trgovina Lipa, Mesnine Fram- 
Gselman, Vina Greif, sirarstvo Frešer, mlinarstvo Pečovnik, 
Društvo žena Framsko Pohorje, OŠ Fram, Društvo za Rimsko 
zgodovino in kulturo Ptuj in MePZ KUD dr. Pavel Turner. Projekt 
sta podprla tudi Štajerska turistična zveza in Zavod za turizem 
Maribor, kar pomeni, da smo na pravi poti promoviranja 
podpohorskega raja. 
 
 
OTVORITEV ZAVODA SIMETRIS 
 
12. septembra je v nekdanjih prostorih KS Fram svoj drugi dom našel 
Zavod Simetris, center za razvoj otrok in odraslih. Družinski projekt 
Modre hiške je sedem let pod okriljem omenjenega zavoda ponujal 
naravoslovno-tehnične dejavnosti za otroke in mlade, lani pa jih je 
poziv LAS - dobro za nas, ki prinaša sofinaciranje Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, pomaknil korak naprej. Oblikovalo se je namreč 
partnerstvo med Zavodom Simetris, Občino Rače-Fram, Zavodom 
SiOK (soodvisno, inovativno, odgovorno in kreativno povezovanje 
lokalne skupnosti) iz Slovenske Bistrice in Orodjarstvom Gorjak. 
Njihovo sodelovanje je vodilo do nadgradnje, projekta Modra delavnica 
-  od poskusa do poklica, ki odpira priložnosti za otroke, mlade in manj mlade, da skozi učenje z delom odkrivajo in oblikujejo 
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svojo poklicno pot. Uporabniki raziskujejo in razvijajo svoje ideje, predvsem pa jih z lastno ustvarjalnostjo konkretizirajo, ob 
čemer se tako zabavajo kot učijo.  
Za to pomembno pridobitev v kraju in občini je predvsem zaslužen Danilo Kozoderc, ki je skupaj s partnerji ter pomočjo 
občine in lokalne skupnosti, predvsem pa ob podpori družine zasnoval center, v katerem se bo igralo in izobraževalo. 

Učenci naše šole bodo lahko v delavnicah 
preživljali kreativne popoldneve, staršem pa 
bo na ta način zagotovljeno kvalitetno 
varstvo otrok. Oblikovanje gline, modelarske 
delavnice, lasersko graviranje in rezanje, 
LEGO izobraževalni kompleti, priročna 
kuhinja za prve kulinarične poskuse 
predstavljajo le del njihovega bogatega 
programa. 

 
 

 
OTVORITEV ŠOLSKIH PROSTOROV PRI TURNERJU 

 
21. septembra smo dobili dolgo 
pričakovane in prepotrebne dodatne 
šolske prostore Pri Turnerju, v katere bodo 
vsako jutro ponosno zahajali četrtošolci, v 
njih pa se bo izvajal še pouk naravoslovja, 
gospodinjstva in biologije.  Stavba ima 
tudi manjšo telovadnico, kuhinjo in večji 
podstrešni prostor, ki je še nedokončan. 
Ko pa bo, bomo pridobili dodatno 
mansardno dvorano za različne aktivnosti 
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SNEMANJE ZA ODDAJO DOBRO JUTRO 
 

V oddaji Dobro jutro, ki se vrti na 1. 
programu TV Slovenija, lahko od začetka 
leta 2018 sledimo rubriki, v kateri mladina 
razkriva uporabno vrednost in zgodovino 
vsakdanjih predmetov iz preteklosti. V 
septembru so se v filmske zvezdnike 
spremenili tudi nekateri naši učenci in z 
zanimanjem v roke prijemali muzejske 
eksponate in ugotavljali njihovo vlogo 
pred davnimi leti, v prejšnjem ali celo 

predprejšnjem stoletju. 
Predmete si ekipa izposodi v muzejih ali zasebnih zbirkah in zajemajo tako pripomočke za osebno higieno kot tudi kuhinjsko 
opremo, stroje, pripomočke za delo na vrtu in polju, pripomočke za komunikacijo ipd. Za naše snemanje so učenci imeli na 
voljo predmete iz zasebne zbirke družine Gril-Hameršak, ki jih je prijazno odstopila in sodelujočim učencem popestrila del 
dopoldneva, saj so se med snemanjem in ogledovanjem 'čudnih' predmetov zelo zabavali in še kaj novega naučili. 
Rubrika je na sporedu ob sredah, v mariborskem delu oddaje Dobro jutro, objavljena pa je tudi na spletu (MMC RTV SLO, pod 
zavihkom 4D in naši FB strani https://www.facebook.com/dobrojutroMB/). 

 
SPOMINSKA SLOVESNOST V GAJU 

 
23. septembra so pri spomeniku talcev v Gaju pri Framu nastopili učenci s 
programom, ki je vključeval recitacije, glasbene vložke in petje. Žana Papež, 
Brina Helbl, Jaša Šoba, Neli Lunežnik, Julija Šteharnik, Tine Helbl in Enej 
Podgornik so prisotnim pobožali dušo z izbranimi pesmimi in lepimi besedili. 
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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. Z nami je delila čudovito misel 
matere Tereze, ki je dejala: Otroci so kot zmaji: Naučili jih boste leteti, a ne bodo leteli vašega leta; naučili jih boste sanjati, 
a ne bodo sanjali vaših sanj; naučili jih boste živeti, a ne bodo živeli vašega življenja. Toda v vsakem letu, v vsakih sanjah 
in v vsakem življenju bo vaš odtis, sled vašega poučevanja.  
 
Dopolnilni pouk slovenščine in kulture je nekoliko širše zastavljen in vključuje tako jezikovne 
vsebine kakor tudi vsebine, ki so povezane s slovensko zgodovino, geografijo, književnostjo, 
literaturo, kulturo itd. Učenci se bodo udeleževali različnih dejavnosti: kvizov, kulturnih in 
družabnih dogodkov, prireditev, proslav ipd. Dopolnilni pouk je namenjen Slovencem in njihovim 
potomcem. Pouk organizira in financira ministrstvo, pristojno za izobraževanje v Republiki 
Sloveniji, v sodelovanju s tujimi šolskimi oblastmi in slovenskimi skupnostmi v tujini. 
Glavni cilj tovrstnega pouka je ohranjanje in razvijanje slovenščine pri Slovencih po svetu, 
krepitev njihove slovenske identitete, pripadnosti slovenskemu narodu in stikov z matično 
domovino. 
Ob zaključku šolskega leta dobijo učenci (osnovnošolci, srednješolci in odrasli), ki so obiskovali 
dopolnilni pouk slovenščine, potrdilo o obiskovanju dopolnilnega pouka slovenščine, katerega 
izda Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
 

EVROPSKI DAN JEZIKOV 
 
26, septembra 47 držav praznuje Evropski dan jezikov. Zahvaljujoč organizaciji EUNIC BiH so v Doboju potekale številne 
dejavnosti, ki so obeležile bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi. Na prireditvi je sodelovalo tudi Veleposlaništvo 
RS in učiteljica dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture, Mateja Kregar, ki je imela kratek jezikovni tečaj. Mladi 
obiskovalci so dobili vpogled v osnove slovenskega jezika ter informacije in brošure o možnostih za študij v Sloveniji. 
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Pia Žnidaršič, učenka dopolnilnega pouka slovenščine in kulture v Sarajevu, 
je napisala kratek spis o Sloveniji, v katerem jo je primerjala z BiH, s 
Sarajevom, kamor se je pred kratkim preselila iz Slovenije. 

 
PRVI NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA: BEREŠ? 
BEREM. BERIMO SKUPAJ! 

 
Med 8. septembrom (mednarodnim dnevom pismenosti) in 8. oktobrom 
2018 (zaključek Tedna otroka) je v Sloveniji prvič doslej potekala akcija 
Nacionalni mesec skupnega branja 2018 (NMSB 2018), ki bo povezala vse, ki 
skrbimo za spodbujanje branja in bralne kulture, z namenom dviga bralne 
kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, slovenskem 
zamejstvu in med Slovenci po svetu. Berite tudi vi, a ne samo v mesecu 
branja, temveč naj bo vsak dan namenjen tej dejavnosti. 
 

 
 
Šolska skupnost učencev je organizirana po delegatskem (poslanskem) 
principu, tako da poslanci vseh oddelčnih skupnosti tvorijo nadgradnjo - 
šolsko skupnost. Sestanejo se po potrebi in vsako srečanje temelji na 
upoštevanju njihovih želja, odpravi nepravilnosti in analizi uspeha ter iskanju 
rešitev za odpravo nastalih problemov. Vsako leto se izvoljeni predstavniki 
udeležijo dejavnosti šolskega parlamenta v Mariboru oziroma kasneje v 
Ljubljani. Šolsko skupnost vodi pedagoginja Andreja Štavbe. Tema 
otroškega parlamenta v šol. letu 2018/2019 je Šolstvo in šolski sistem. 
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SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST 
 
Teden otroka je za vse otroke pomemben 
teden. Dnevi, polni novih doživetij, spoznanj 
in igre marsikateremu otroku ostane v 
trajnem spominu. Zato smo se letos tudi v 
šolski skupnosti odločili, da damo temu 
tednu še dodatno noto. Tako smo v torek, 3. 
10. 2018, v šolski telovadnici pripravili 
sprejem vseh prvošolcev v našo skupnost. 
Šolska skupnost je velika reč, polna 

skrivnosti in zanimivih dognanj, je živa in se z leti razvija ter raste. Učenci 9.a in 9.b se tega močno zavedajo, zato so 
pogumno vstopili v vlogo velikih prijateljev. Prvošolčkom so pripravili krajši program, podarili so jim izrez svoje roke, na kateri 
so zapisali svoje želje majhnim nadobudnežem. Pomagali so jim tudi pri odgovarjanju na izredno težka vprašanja v kvizu Kaj 
veš o naši šoli in se zavezali, da jih bodo posebej pozorno spremljali skozi celotno prvo leto njihovega šolanja. Prvošolčki so 
skupaj z ravnateljem izrekli svojo prvo zaobljubo, v kateri so prisegli, da bodo pridno razgibavali svoje možgančke in bili 
nasploh vestni učenci in pripadniki naše velike skupnosti. Zaprisego in krasno darilce s strani Mladinske knjige so odnesli tudi 
domov, da jih bo spremljala na poti šolanja tudi v bodoče. 
 

 
SREČANJE ŠOLSKE SKUPNOSTI JE OBISKAL GOSPOD RAVNATELJ 
 
V četrtek, 18. 10., se je srečanju šolske skupnosti kot gost pridružil gospod ravnatelj, ki se mu 
zahvaljujemo za posluh, pripravljenost na dialog in za aktivni pristop k reševanju tistih področjih 
življenja in dela na naši šoli, za katera naši učenci menijo, da bi lahko bila še boljša. Namen 
srečanja šolske skupnosti je bila predstavitev življenja in dela v šoli skozi oči učencev 5.-9. r. Ker 
smo v svojem delovanju usmerjeni zelo proaktivno, smo rdečo nit srečanja peljali v smeri iskanja 
skupnih rešitev za izboljšanje zadovoljstva z delom in življenjem na šoli. Predstavili smo zaključke 
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diskusij, ki so jih izvedli predstavniki oddelčnih skupnosti na temo Ponosen sem, da sem učenec OŠ Fram, ker…in na temo Na 
šoli pogrešam.... V iskanju odgovornosti pri sooblikovanju šolske klime smo sledili naslednjim izhodiščem: možnost izbire, IKT 
tehnologija kot podpora pri doseganju učnih ciljev, organizacija pouka, prehrana, urejenost in čistoča ter splošna ocena 
zadovoljstva ter predlogi za odgovorno sooblikovanje šolske klime. Rezultati so nas navdihnili, saj so bili konstruktivni, iskreni 
in realni. Učenci so pripravljeni prevzeti del odgovornosti pri ohranjanju čistoče, predlagali so tudi izvajanje čistilnih akcij 
znotraj šole. S šolsko prehrano so zadovoljni, zanimiv se nam je zdel predlog, da bi sodelovali pri oblikovanju nekaterih delov 
jedilnika. Ponosni so na dosežke vseh učencev šole, ki sodelujejo na različnih tekmovanjih, na znanje, prijatelje. Všeč jim je, 
da je šola blizu doma in da so učitelji prijazni, a hkrati strogi in pravični. Šolske omarice bi učenci prerazporedili v pritlični 
prostor. Naši učenci se zavedajo, da uvedba elektronskih tablic kot učni pripomoček ni enostaven proces, izražajo tudi skrb za 
splošno pismenost otrok ob neuporabi zvezkov. Pri naboru interesnih dejavnosti si želijo več izbire na področju športnega 
dela (plezanje, gimnastika, ples, nogomet, odbojka, košarka, tenis, folklora) in na področju tujih jezikov (španščina). Menijo, 
da bi jim uvedba šolskega zvonca olajšala organizacijo dela in da bi točne ure poskrbele, da bi lažje nadzorovali svoj čas v šoli. 
Gospod ravnatelj je vse predloge pozdravil, povedal je, da jih bomo vzeli v ozir pri načrtovanju šolskega dela v prihodnje in se 
zahvalil za produktivne ideje. 
 

 
 
 
 
V okviru projekta Popestrimo šolo smo z učenci v septembru počeli veliko zanimivih stvari. V 
jutranjem varstvu smo se družili ob različnih socialnih igrah. Spoznavali smo se ob igranju iger 
moje ime-moj znak, detektiv, pantomima, ugani, katera žival sem in še mnogih drugih. S prvošolci 
smo se spoznavali med igro zvezdice presenečenja. Pri tej igri učitelj na začetku vsakega učenca 
vpraša, koliko zvezdic bo imel. Ne pove, zakaj so te zvezdice in kako jih bomo uporabili. Ko vsak 
pove, koliko zvezdic želi, učitelj razdeli glinene zvezdice. Za vsako izmed teh mora učenec 
povedati eno poved o sebi. V jutranjem varstvu smo velikokrat tudi likovno ustvarjali. Iz rolic 
toaletnega papirja smo izdelali sovice, iz starih pokrovov, rolic papirja in posušenih bučnih semen 
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smo naredili sončnice, ki nam krasijo šolsko stopnišče, iz nabranega listja in gozdnih plodov smo ustvarjali ježke, barvali smo 
mandale itd. V času jutranje varstva smo enkrat tedensko izvajali delavnico bralne urice, kjer smo prebirali knjige s poučno 
vsebino (Veverici in optimizem, Rjavi medved in potrpežljivost, Škrat Kuzma dobi nagrado) in delali vaje za razvijanje bralne 
tehnike in bralnega razumevanja.  
 

 
V času popoldanskega varstva smo z učenci na zunanjem dvorišču pred šolo 
ustvarjali iz naravnih materialov. Iz jute, koruze, buč, hortenzij in kostanjev smo 
naredili zanimive aranžmaje za dekoracijo šole. Učence smo kar se da velikokrat 
peljali na igrala in igrišče ob DTV-ju Partizan ali pa smo bili na igrišču pred šolo in 
se igrali različne igre z žogo.  
V okviru delavnice urejanje šolskega vrta smo z učenci uredili gredice za šolo, ki 
so čez poletje samevale, odstranili plevel, očistili potke in posadili nove rastline. 
Na vrtu smo se igrali različne družabne igre.  
V prihajajočem mesecu oktobru bomo nadaljevali z ustvarjanjem in druženjem 
zunaj, v naravi. Izvedli bomo tudi novo delavnico kuhajmo skupaj, v kateri bomo 
preizkušali različne recepte in spoznavali nove okuse.  
 

 

 

 

 

 

 

Šestošolka Tara Medved se zaveda, kako pomembno je branje in z njim je več kot pohitela, saj je že kar na začetku šolskega 
leta pripovedovala že 10. knjigo za bralno značko. Želimo, da bi bila vzor čim več našim učencem. 
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PERIODIČNI TISK 2018 / 2019 
 

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

 
1. TRILETJE – LETNA NAROČNINA 

 

CICIBAN 
 (CICI VESELA ŠOLA) 

 
DARILO: 

CICIBANDA 
 

 

CICIZABAVNIK 
 
 

DARILO: KNJIGA 

MOJ PLANET 
 
 

DARILO: DOLPAGOR 

ZMAJČEK 
 
 
 

NATIONAL 
GEOGRAPHIC 

JUNIOR 

 
18, 28 EUR X 3 (1 revija) 
16,09 EUR X 3 (2 reviji) 
14,93 EUR X 3 (3 revije) 

 
 

 
18,28 EUR X 3 (1 revija) 
16,09 EUR x 3 (2 reviji) 
14,93 EUR x 3 (3 revije) 

 
18,28 EUR X 3 (1 revija) 

16,33 EUR (2 reviji) 
15,25 EUR 83 revije) 

 
24,90 EUR X 2  

 
39,50 EUR 

 

 
 

2. IN 3. TRILETJE – LETNA NAROČNINA 

 

Ob naročilu revij prejmete brezplačno kodo za dostop do portala UČIMse.com ((https://www.ucimse.com/)  s 

kratkočasnimi interaktivnimi igrami (izpisana bo na računu za naročeno revijo) 
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PIL 
 (VESELA ŠOLA) 

 
DARILO: 

SLUŠALKE 
 

 

GEA 
 
 

DARILO: SLUŠALKE 

MOJ PLANET 
 
 

DARILO: KNJIGA 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
JUNIOR 

 
18, 28 EUR X 3 (1 revija) 
16,09 EUR X 3 (2 reviji) 
14,93 EUR X 3 (3 revije) 

 
 

 
18,28 EUR X 3 (1 revija) 
16,08 EUR x 3 (2 reviji) 
14,92 EUR x 3 (3 revije) 

 
17,32 EUR X 3 (1 revija) 

15,25 EUR (2 reviji) 
14,17 EUR (3 revije) 

 
39,50 EUR 

 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

REVIJA STOPNJA 
UČENJA 

CENA ZA 2 IN 
VEČ NAROČNIN 

Click 1-2 leti učenja 15,00 EUR 

Crown 2-3 leta učenja 15,00 EUR 

Team več kot 3 leta 
učenja 

15,00 EUR 

Club več kot 4 leta 
učenja 

15,00 EUR 

Current 5 let učenja 15,00 EUR 
Das Rad začetnik 15,00 EUR 

Schuss 1-2 leti učenja 15,00 EUR 
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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, MAŠA STRES, ČRTOMIR GOJKOVIČ, VESNA LEŠNIK, JASMINA TOMŠE, MATEJA 
KREGAR, TATJANA AJD KRAMPL, POLONA KREGAR, BRIGITA VABIČ, TADEJ STERNAD, ANDREJA ŠTAVBE, DORA OŽVALD, NINA KRAMER 
 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 


