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Spet sanjam, da je bel božič… 

Naj sneži, naj sneži, naj sneži… 

Zima je prišla, sneg leti z neba… 

 

V decembrskem času bi se spodobilo, da zapojemo katero od 

našteti pesmi, a glede na neobičajno visoke temperature bi bila 

bolj primerna kakšna pomladna ali zgodnjepoletna. Ne glede na 

to pa zagotovo nekje čaka Zima bela, ki bo marsikaterega 

našega učenca vzela, ki dovolj ne dela in se ne uči. Po božično-

novoletnem počitku ali že vmes je še dovolj časa za nov učni 

zagon. 
 

 

 
LITERARNI KLUB RAČE 
 
Novoustanovljeni literarni klub pod okriljem KUD-a Rače je 4. decembra organiziral praznično druženje v obliki srečanja v 
Univerzitetni knjižnici Maribor. Pod strokovnim vodstvom dr. Vlaste stavbar in prof. Dejana Kaca so si ogledali dve 
znameniti knjižnici: Maistrovo in Glazerjevo. 

3. DECEMBER: 100 LET LJUBLJANSKE UNIVERZE 

Začasno narodno predstavništvo v Beogradu je 16. julija 1919 sprejelo zakon o Univerzi v Ljubljani, v katero so bile 
vključene popolne pravna, filozofska, tehniška in teološka ter nepopolna (dvoletna) medicinska fakulteta. 31. avgusta je 
bilo imenovanih prvih 18 profesorjev, 12. novembra so izvolili rektorja in dekane, 3. decembra istega leta pa je že potekalo 
prvo predavanje. 
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Čeprav so si Slovenci za svojo univerzo prizadevali dolgo časa, so se ključni koraki odvili 
rekordno hitro, v le nekaj mesecih po prvi svetovni vojni. V prvem letu se je na Univerzo v 
Ljubljani vpisalo skoraj 950 študentov, od tega 28 žensk, po obratu v 60. letih je postal študij pri 
nas bolj množičen. Danes tako našo osrednjo ustanovo obiskuje skoraj 38.000 študentov, delež 
študentk pa se je povzpel na 60 odstotkov. 
"Z današnjim dnem, ko pričakujemo novo dobo, novo življenje, ko ustvarjamo slovensko 
univerzo, naj vas iskreno pozdravim kot prve slušatelje naše almae matris. S tem svetim 
trenutkom stopa naš narod v zgodovino, ki je ne izbriše nihče nikoli več. Naš glavni predmet bo 
historična gramatika slovenskega jezika. Obširno je to polje in ni še obdelano," je na prvem predavanju slovenske univerze 
dejal Fran Ramovš, ki je bil takrat star devetindvajset let. 
Ustanovitev slovenske univerze v Ljubljani je bila eden od najpomembnejših dogodkov na poti kulturnega razvoja 
slovenskega naroda, ki je s tem dobil možnost izobraževanja in znanstvenega raziskovanja v slovenskem jeziku, so zapisali 
v utemeljitvi v uradu predsednika. Pot do njene ustanovitve ni bila niti samoumevna niti preprosta. "Uspešno se je končala 
po dolgih desetletjih vsenarodnega stremljenja po izobraževanju in uradovanju v slovenskem jeziku. Začetki tega 
prizadevanja časovno sovpadajo s 'pomladjo narodov' in prebujanjem slovenske narodne zavesti in samozavedanja," piše v 
utemeljitvi. (Vir:https://www.rtvslo.si/univerza100/novice/100-let-ljubljanske-univerze-priloznost-za-slavje-pa-tudi 

razmislek/506603?fbclid=IwAR0XUccQ6LHYomKQxcjqTM00JLqbAHasB8zU9wdJLpQrLiX3BA7A7UQtT7U) 

3. DECEMBER: ROJSTNI DAN NAJVEČJEGA SLOVENSKEGA PESNIKA 

Leta 1800 se je v Vrbi na Gorenjskem rodil največji slovenski pesnik France Prešeren, znan po mojstrskih pesnitvah in kot 
avtor slovenske himne. Poglavitni gibali njegove lirike sta bili nesrečna ljubezen do dekleta in prav tako ne preveč srečna, 
čeprav zelo trdna ljubezen do prebujajočega se slovenskega naroda. Sonetni venec, Sonetje nesreče, Krst pri Savici in 
druge njegove posamične pesmi so ostale do današnjih dni najlepši in največji dosežki slovenske poezije.  

(Vir: https://www.rtvslo.si/na-danasnji-dan/3-december-rojstni-dan-najvecjega-slovenskega-pesnika/297129) 
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SLAVNOSTNI KONCERT KUD-a 
ŠTUDENT 
 
V Dvorani Union je Kulturno-
umetniško društvo (KUD) Študent 
Maribor proslavilo 55 let delovanja. 
Na slavnostnem koncertu so 
generacije KUD-ovcev pripravile 
program z več kot 300 
nastopajočimi. Različne generacije 
so pele, plesale svobodni ples in 
obvezno folkloro.  
(Vir:https://www.dostop.si/kud-student-je-s-
slavnostnim-koncertom-proslavil-55-let-delovanja/) 

Med njimi sta bila tudi naša bivša 
učenca, Martin Burulič in David 
Zorko.   
 
      

 
 

     
 
TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA 
 
V četrtek, 21. 11. 2019, se je izvedlo šolsko tekmovanje iz znanja nemščine za devetošolce. 
Tekmovala sta dva učenca. Aljaž Hojnik prejme bronasto priznanje na šolski ravni, prav tako pa 
se je uvrstil na državno tekmovanje, ki bo v mesecu marcu 2020. Čestitke! 
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TEKMOVANJE V ZNANJU IZ ZGODOVINE 
 
3. 12. 2019 je potekalo šolsko tekmovanje v znanju zgodovine. Tekmovali so učenci osmih in devetih razredov. Prislužili so 
si štiri bronasta priznanja, in sicer: Aleksandra Anastasova, Julija Šteharnik in Neli Lunežnik iz devetega razreda ter Anej 
Grujič iz osmega razreda. Aleksandra Anastasova in Julija Šteharnik sta se uvrstili na regijski nivo tekmovanja, ki bo 4. 
februarja. Vsem mladim zgodovinarjem iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspeha še naprej. 
 
RAZVEDRILNA MATEMATIKA IN HITRO RAČUNANJE 
 
4. 12. je na šoli potekalo tekmovanje iz razvedrilne matematike. Tekmoval je kar 101 učenec. Zelo uspešnih je bilo 36 
tekmovalcev, ki so osvojili bronasto priznanje. Še posebej pa si pohvalo zasluži učenec Miha Gorše Pihler, ki je na 
tekmovanju zbral vse možne točke. Miha je obenem tudi edini tekmovalec, ki se 
bo 1. 2. 2020 udeležil državnega tekmovanja v Križevcih.   
 
V treh krogih hitrega in zanesljivega računanja se je na naši šoli za uvrstitev med 
najboljše potegovalo 20 učencev. Kar nekaj, predvsem iz nižjih razredov, se jih 
je zelo izkazalo v hitrem matematičnem razmišljanju. Na finalno tekmovanje 
sta se uvrstila dva učenca, in sicer Jaša Šoba iz 6. a in Miha Gorše Pihler iz 8. a. 
22. 2. 2020 se bosta tako v Litiji pomerila v peteroboju s petnajstimi najboljšimi 
slovenskimi računarji v njuni starostni kategoriji. 
 
OBMOČNO PREDTEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL V MALEM NOGOMETU 
 
V petek, 6. 12. 2019, se je ekipa naše šole udeležila predtekmovanja 
obmariborskih šol v malem nogometu v Draš centru v Mariboru. Fantje so 
odigrali tri tekme in na žalost vse izgubili, a bodo novo priložnost dobili tudi v 
prihodnjem šolskem letu. 
Šolo so zastopali: Bian Zupanc, Anžej Kvas, David Kozoderc, Timotej Koželj, Jošt Gradišnik in Tine Jerenko. 
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OBMOČNO PREDTEKMOVANJE V ŠOLSKI ODBOJKI ZA DEKLETA 
 
5. 12. 2019 je na naši šoli potekalo predtekmovanje obmariborskih šol v dekliški odbojki. Tekmovanja so se poleg OŠ 
Selnica in OŠ Benedikt udeležila tudi dekleta naše šole ter z zmago in porazom osvojila drugo mesto. Tekme so bile 
izredno zanimive. Odbojkarice so pokazale veliko mero borbenosti in znanja. Žal se je v nadaljnje tekmovanje uvrstila 
samo prvouvrščena ekipa, OŠ Benedikt. Šolo so zastopale: Manca Karo, Maša Belas, Nuša Ačko, Neli Lunežnik, Julija 
Šteharnik, Aleksandra Anastasova, Ana Burulič, Laura Zorko, Hana Šnuderl in Maja Voglar Rodošek. 
 

 
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 
 
11. 12. 2019 je na šoli potekalo geografsko tekmovanje na temo Podnebne spremembe - opomin narave sedanjim in 

prihodnjim generacijam človeštva. 
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Tekmovalo je 43 učencev iz sedmih, osmih in devetih razredov. Bronasto priznanje jih je osvojilo 12, in sicer Tara Medved, 
Neža Gačnik, Zoja Jambrovič, Vito Gojkovič, Zala Grafenauer, Tonja Unuk, Anej Grujič, Neli Lunežnik, Julija Šteharnik, 
Aleksandra Anastasova, Aljaž Hojnik in Tinkara Praznik. 
Vito Gojkovič, Zala Grafenauer, Tonja Unuk, Tara Medved in Neža Gačnik so se uvrstili na regijsko tekmovanje. Čestitke. 
 
ASTRONOMIJA 
 
Tekmujoči osmo- in devetošolci so na šolski ravni osvojili 5 bronastih priznanj, za udeležbo na državnem tekmovanju pa je 
vsem zmanjkalo nekaj  točk. 
 
 

 
KULTURNI DAN, 19. in 24. 12. 
 
Zadnje decembrske dni smo preživljali delovno, obenem pa tudi 
zabavno. Učenci 1. in 2. triletja so se ob gledališki predstavi Mica pri 
babici na komornem odru SNG Maribor iz srca nasmejali. Micijada 
nabrite Mice, polne domišljije, jih je sicer popeljala na razburkano 
morje, a za prav aprilsko topel december pustolovščina ni bila prav nič 
moteča.  
Učenci višje stopnje pa so leto zaključili z muzeji, v ustanovah, kjer 
čas lahko zavrtimo nazaj. Obiskali so kar tri, in sicer Muzej NOB, 
Pokrajinski muzej ter Narodno galerijo. Prvi se ponaša z zanimivimi in bogatimi muzejskimi zbirkami, izredno bogata pa je 
tudi muzejska fototeka, ki hrani veliko dokumentarnih fotografij in negativov, pa tudi precej video in zvočnega gradiva. 
Posebnost muzeja je arhiv z več kot 120 tekočimi metri gradiva iz druge svetovne vojne. Ob sprehodu skozi stalno razstavo 
so učenci spoznali zgodovino Maribora v 20. stoletju. Sprehodili so se skozi industrijski Maribor, obdobje bojev za severno  
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mejo, spoznali generala Rudolfa 
Maistra, občudovali razcvet 
slovenskega Maribora v obdobju med 
prvo in drugo svetovno vojno ter 
sočustvovali z usodo Mariborčanov 
med drugo svetovno vojno. 
Arheologija, etnologija in širša 
kulturna zgodovina na prostoru 
mariborske regije in njene okolice je 
zbrana v Mariborskem gradu, 
imenitnem arhitektonskem 
spomeniku, ki se bohoti v osrčju 

starega mestnega jedra. V njem se nahaja Pokrajinski muzej, ki se ukvarja z zbiranjem, varovanjem, ohranjanjem, 
raziskovanjem, razstavljanjem in populariziranjem premične kulturne dediščine.  
Umetnostna galerija, ki je bila ustanovljena leta 1954, je osrednja ustanova muzejsko-galerijskega tipa v Mariboru. Je eden 
osrednjih muzejev za moderno in sodobno umetnost v Sloveniji z zbirko več kot 7.000 umetniških del slovenskih avtorjev 
od konca 19. stoletja do danes. Slikarstvu, kiparstvu in grafiki se pridružujejo fotografska dela, video umetnost, 
večmedijske instalacije in interaktivni projekti. 
 

DELIMO Z VAMI… 

 
V četrtek, 19. 12., smo se učenci. 4. in 5. razreda odpravili v SNG (slovensko narodno gledališče). Ogledali smo si predstavo 
Mica pri babici. Govorila je o razigrani deklici Mici in o njenem najboljšem prijatelju, Ludviku, ki sta se podala na novo 
dogodivščino, in sicer na ocean, kjer sta srečala kapitana Cvenka, ki ju je ugrabil in zasužnjil. S pomočjo nas, publike, sta se 
na koncu uspela rešiti. Vrnila sta se domov. Na koncu predstave smo vsi močno ploskali, da smo poplačali trud igralcev in 
odlično izpeljano igro, saj smo v njej vsi zelo uživali. Z avtobusom smo se vrnili v šolo, se razporedili po razredih, kjer smo 
se o predstavi pogovorili ter napisali svoje vtise in obnovo zgodbe. Bil je lep in uspešen športni dan.                    (Špela Kure, 5.b) 
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BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT, 13. 12. 2019 
Sreča je najbolj srečnih  

velikosti, vonjave in oblik.  

In nikoli je ni preveč  

za tisti srečenosen dotik. 

 
Vodilna nit letošnje prireditve je bila iskanje sreče, 
ki nima svojega domovanja, marveč je doma v naših srcih; zagotovo jo najde vsak, ki le zna prižgati srčno luč. 
Pestro pevsko-instrumentalno-plesno-dramsko prireditev je dodatno obogatila posebna računalniška scena, katero je 
mojstrsko pripravila učiteljica likovne umetnosti, Maja Patty. Dora Ožvald je s svojimi pevkami, pevci in instrumentalisti 
kot vsa leta do sedaj premikala glasbene meje, Štefanove baletke so navdušile enako kot Matejine plesalke, prvošolke 
Naja, Iva, Pia in Ana pa so skupaj z voditeljema Tonjo in Timotejem odlično besedilno in koreografsko zlepile celotno 
prireditev. Valentina Gselman je s petošolci, Zalo, Žigom in Anejem, pripravila igro, ki je s svojo sporočilnostjo podprla 
misel letošnjega koncerta. Tehnična podpora s strani KUD-a dr. Pavel Turner Fram in učitelja Črtomirja Gojkoviča je bila 
neprecenljiva, saj je bilo le tako vse točke mogoče izvesti brezhibno in tekoče, k čemur so pripomogle spremljevalne 
učiteljice, ki so se odrekle ogledu koncerta, da je v zaodrju teklo vse, kot je treba. 
Večer je bil za oko in uho, predvsem pa za dušo in iskreno pripravo na prihajajoče praznike, katerih smisel naj ne bo v 
bleščečem okrasju in bogatih darilih, temveč prijateljski roki in družinski ljubezni. 
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Sreča je rožnat dežnik 
nad sivim dežjem bridkosti 
in svilnat klobuček vedrine 
nad pustim licem strogosti. 
 
Sreča je šop majhnih srečic 
za vse, ki jih znajo ubrati, 
 
 

 
škrlaten srček ljubezni, 
narisan nad vhodnimi vrati. 
 
Srečna sem, če s kom delim  
kakšno lepo misel. 
Takrat čutim, da živim 
svoj najgloblji smisel. 
 
 

 
Kaj je sreča, kje prebiva, 
kdo bi vedel za naslov, 
da ji pišem ali pridem 
že kar danes k njej domov. 
 
Sreča nima domovanja – 
še prenosnega telefona ne. 
Sreča biva v srčku mojem, 
v srčku tvojem je doma. 
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ZAŽIGAŠ LAHKO TUDI BREZ PETARD 

Skupaj s policisti, zdravniki, društvi za zaščito živali, gasilci in 
mediji že vrsto let uporabi pirotehničnih izdelkov namenjamo 
veliko pozornosti. Gotovo so vse naše skupne aktivnosti 
vplivale na to, da se število nesreč posledično zmanjšuje. A ne 
bomo zadovoljni, dokler se prazniki ne bodo zaključili brez 
fizičnih poškodb ljudi in brez s tem povezanih kršitev. Letošnji 
poziv je še posebej namenjen mladostnikom, kajti petarde 
niso igrača in njihova nepremišljena raba jih lahko zaznamuje 
za celo življenje. 

Veljavna zakonodaja od 19. do 31. decembra dovoljuje prodajo, od 26. decembra do 1. januarja pa uporabo pirotehničnih 
izdelkov F1, katerih glavna značilnost je pok. Kljub letom ozaveščanja pirotehnični izdelki, predvsem tisti predelani in/ali 
kupljeni na črnem trgu, še vedno občasno povzročijo hude, trajne poškodbe, najpogosteje pri mladih.  

V Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je določeno, da pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati 
fizičim osebam, mlajšim od 14 let, izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, mlajšim od 16 let, izdelkov 
kategorije P 1, T 1, baterij ter kombinacij kategorije 3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan kategorije 3 do 750 
g neto mase eksplozivnih snovi pa ne fizičnim osebam, mlajšim od 18 let. Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, 
katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 19. do 31. decembra. 

Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod 
nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le 
v času od 26. decembra do 1. januarja. Pri tem je potrebni upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih 
stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in 
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na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih izdelkov 
zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter preprodaja. Prodaja, 
posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok, je od leta 2008 prepovedana.         

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih razvršča pirotehnične izdelke v: 
  

1. Ognjemetne  izdelke, to je pirotehnične izdelke za zabavo, v naslednje kategorije: 
kategorija 1- ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so 
namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah 
in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s 
pokom itd.; 
kategorija 2- ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni 
uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so  rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, 
baterije in kombinacije, rakete itd.; 
kategorija 3- ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih 
odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi. Tipični izdelki so rimske svečke, ognjemetna kolesa, 
bengalične bakle, baterije in kombinacije itd.; 
kategorija 4- ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim 
osebam (za poklicno uporabo) in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi.  
2. Pirotehnične izdelke za odrska prizorišča, ki so razvrščeni v dve kategoriji: kategorija T1-pirotehnični izdelki za uporabo 
na odru, ki  predstavljajo majhno nevarnost; kategorija T1-pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki so namenjeni za 
uporabo samo osebam s strokovnim znanjem. 
3. Drugi pirotehnični izdelki so razvrščeni v naslednji kategoriji:  kategorija P1 - pirotehnični izdelki, ki  predstavljajo majhno 
nevarnost; kategorija P1 - pirotehnični izdelki, s katerimi lahko ravnajo ali jih uporabljajo samo osebe s strokovnim 
znanjem.           (https://www.gov.si/novice/2019-12-13-zazigas-lahko-tudi-brez-petard/) 
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V okviru projekta 
Popestrimo šolo smo na 
naših delavnicah v mesecu 
decembru ustvarjali na 
temo zime in božiča. Z 
učenci nižjih razredov smo 
izdelovali lesene snežake, 
lesene obeske za jelko (z 
motivi samoroga), naredili 
smo snežake iz kartona in 
jih okrasili z umetnim 
snegom, izdelali papirnate 
angelčke in škrate iz 
stiropora in orehov. Učenci 
višjih razredov so naredili 

okraske za šolsko jelko; iz lanene vrvi smo ustvarili čudovite izdelke.  
Ta mesec smo veliko časa preživeli v kuhinji, kjer smo pekli piškote in jih razdelili zaposlenim po šoli. Nekaj smo jih seveda 
poskusili tudi sami. Na delavnicah Učenje učenja smo skupaj z učenci, ki so potrebovali pomoč, ponavljali učno snov pred 
preverjanji znanja, ki jih je bilo ta mesec kar nekaj.  
V okviru našega projekta smo se vključili  tudi v kulturni dan in si ogledali predstavo v otroškem gledališču SNG Maribor.  
Ker je bil december vse prej kot mrzel, smo precej časa preživeli zunaj, na igralih in igrišču. Ob četrtkih zjutraj pa smo v 
gibalnici v Turnerju pridno izvajali jogo.  
Vsem skupaj želimo lepe praznike, veliko pošiljko snega in srečno ter uspešno 2020! 
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V okviru mednarodnega projekta eTwinning z naslovom Christmas and other holidays 

around the world (Božič in ostali prazniki sveta) učenci 6. a razreda pri pouku 
angleščine spoznavajo božične in ostale praznike po svetu. V projektu, ki se je začel 
konec novembra, so se med seboj predstavili ostalim sodelujočim učencem (ki 
prihajajo iz Španije, Turčije in Romunije). Naredili so božične voščilnice v angleškem 
in maternem jeziku ter prebrali želje v več tujih jezikih. V projektu si bodo učenci med 
seboj izmenjali tradicionalne recepte, običaje in praznovanja svojih domovin.  
 
 

 

 

 

 
IZBIRA LOGOTIPA IN ŠPORTNEGA VZORNIKA/-ICE 
 
Učenci in učitelji naše šole smo sodelovali pri izbiri najprimernejšega logotipa 
za naš projekt. Med devetimi smo izbrali dva z največ točkami ter ju poslali v 
nadaljnje medpartnersko glasovanje, v katerem so sodelovali le v projekt 
vključeni učenci. Zmagovalno mesto je pripadlo španskemu avtorju/-ici. Le-ta 
bo odslej krasil naše izdekle in doprinesel k prepoznavnosti našega dela.  
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Poleg izbire logotipa nas je v mesecu decembru čakal tudi izbor 
športnika, po katerem se mladi lahko zgledujejo. Podani so bili 
nekateri predlogi, glasovalci pa so imeli možnost dodati tudi 
svoje. Izmed vseh smo soglasno za vzornico projekta izbrali 
smučarko Ilko Štuhec, ki z vztrajnostjo in optimizmom 
premaguje vse poškodbe, zaseda najvišje stopničke ter z 
nasmehom deluje bodrilno in spodbudno z mislijo, da volja, 
trdo delo in predanost vselej najdejo pravo pot. 
 
Logotipi, med katerimi so učenci izbirali najbolj všečnega. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SVETOVNI DAN ZBOROVSTVA, 4. 12. 

 
Pevci framskega mladinskega pevskega zbora so se kot eden izmed petih povabljenih zborov predstavili na koncertu v 
Dvorani Union, ki sta ga organizirala Javni sklad za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Maribor. Počastili so se 
pokojnemu zborovodji, glasbenemu pedagogu in skladatelju Branku Rajštru, ki je pustil neizbrisne sledi v slovenskem 
zborovstvu, s tem ko je kar 25 let vodil Mladinski pevski zbor Maribor in z njim dosegel mnoga priznanja na tekmovanjih v 
Sloveniji in po svetu. Ob tem dogodku so mu postavili tudi doprsni kip v preddverju dvorane. 
Zelo ponosni smo, da so bili del te zgodbe tudi naši pevci. Nastopili so kot solistični zbor, na koncu koncerta pa so bili tudi 
del združenega mladinskega pevskega zbora in zapeli Rajštrovo Voščilo. Iskrene čestitke. 
Hvala tudi učiteljicama Tjaši in Janji za vso pomoč in spremstvo.  
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OBLIKOVALNI KROŽEK 
 
Pri ustvarjalnih uricah je dišalo po praznikih, Božiček je namreč že kazal svoj obraz. 
Učenci pa so se ob tem spraševali, le s čim jih bo presenetil letos.  
 
DRUŽENJE Z NEKDANJIMI SODELAVKAMI IN SODELAVCI, 12. 12. 

 
Po prijetnem kulturnem programu, ki 
ga je pripravila učiteljica Dora Ožvald s 
svojimi pevkami, in zanimivem 
nagovoru ravnatelja Damjana Gašpariča 
smo toplo poklepetali z vsemi 
prisotnimi upokojenci in obujali 
spomine na šolske dni. 
 

POZDRAV IZ SARAJEVA  
 
MIKLAVŽEVANJE v SARAJEVU, 6. 12.  
 

Leta se začenjajo in zaključujejo. Začetki so prijetni zaradi novih 
pričakovanj in ciljev, ki jih želimo doseči, konci pa predvsem zaradi 
uspehov in zadovoljstva, da smo delo opravili uspešno in tako, kot 
smo načrtovali. Slovenija je ena tistih redkih držav, kjer darila nosijo 
kar trije dobri možje – najprej Miklavž, nato Božiček, na koncu pa še 
Dedek Mraz. Tudi letos, v petek, 6. 12. 2019, nas je v slavnostni 
dvorani Gimnazije Obala Sarajevo obiskal sv. Miklavž, kateremu so 
učenci dopolnilnega pouka slovenščine in kulture (majhni, srednji in 
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veliki) pripravili kratek kulturni program. Peli, recitirali in plesali so mu ter tako razveseljevali gledalce in Miklavža, ki jih je 
ob koncu prireditve nagradil z bogatimi paketki.  
 
VESELI DECEMBER IN TRIJE DOBRI MOŽJE PRI UČENCIH DOPOLNILNEGA POUKA SLOVENŠČINE IN KULTURE V 
ZENICI 

 
V soboto, 14. 12. 2019, so tudi učence dopolnilnega pouka 
slovenščine in kulture v Zenici obiskali trije dobri možje: Sv. 
Miklavž, Božiček in Dedek Mraz, katerih smo se vsi razveselili, saj 
so nam prinesli darove. Povedali so nam, kje stanujejo, kdaj 
obdarujejo otroke, kakšna so njihova oblačila, kdo jih spremlja in 
kako obiščejo otroke, učenci pa so jim zapeli božično-novol etne 
pesmi, ki smo se jih naučili na dopolnilnem pouku slovenščine. Bilo 
je zelo zabavno in veselo. 

Najlepša hvala Draganu Gačniku, predsedniku Slovenskega združenja meščanov »Encijan« Zenica, in Iris Praček za 
sodelovanje.  
 
VESELI DECEMBER PRI UČENCIH DOPOLNILNEGA POUKA SLOVENŠČINE IN KULTURE V KAKNJU 

 
V sredo, 18. 12. 2019, smo se tudi v Kaknju razveselili treh dobrih mož, ki so za 
otroke in najstnike dopolnilnega pouka slovenščine in kulture pripravili čudovita 
darila, prigrizek in rajanje ob božično-novoletni glasbi, za odrasle učence pa 
obujanje spominov na praznične dni, jedi in običaje, katere smo popestrili s 
pesmijo. 
Najlepša hvala Davorki Drijenčić Špringer, predsednici slovenskega združenja 
meščanov »Jožef Špringer« Kakanj, in Rabiji Šarac, članici društva. 
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BOŽIČNO-NOVOLETNE DELAVNICE UČENCEV DOPOLNILNEGA POUKA 
SLOVENŠČINE IN KULTURE V SARAJEVU 
 

V četrtek, 12. 12. 2019, in petek, 13. 12. 2019, so v prostorih SD Cankar potekale 
božično-novoletne delavnice za učence dopolnilnega pouka slov enščine in 
kulture v Sarajevu. Le-ti so pod vodstvom članice SD Cankar, učenke 
dopolnilnega pouka slovenščine in umetnice, Jelene Šehović, izdelovali božično-
novoletne voščilnice. Delo je potekalo v prijetnem vzdušju, učenci pa so bili zelo 
ustvarjalni. Velika zahvala za pomoč pri izvedbi delavnic gre SD Cankar, 
predvsem pa Jeleni Šehović, Verici Džindo, predsednici SD Cankar, in Snežani 
Garić, tajnici SD Cankar. 
 
 
 
 
 
 
 

Toplo ognjišče in smeh v očeh iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh.  
Naj vam novo leto nasuje obilo zdravja in srečnih dogodkov na vseh poteh.  

 

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Jelka Bojc        
 
Zbral in uredil: uredniški odbor           

 
Prispevke so pripravili: JELKA BOJC, VALENTINA GSELMAN, SIMONA NAPAST, DORA OŽVALD, TADEJ STERNAD, JASMINA PETELINŠEK, 
ČRTOMIR GOJKOVIČ, MATEJA KREGAR, POLONA ČUK KOZODERC, NATAŠA MAVER ŠOBA, TATJANA AJD KRAMPL, TJAŠA ŠUC VISENJAK 
 


