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Že nekaj let zapored se april seli v maj, tako da dež (preveč) 

pridno moči zemljo. A vedno je vsaka stvar za nekaj dobra: 

učenci so raje doma ob učbenikih in zvezkih, da poskrbijo za čim 

boljše ocene v redovalnicah.

 

 

 

EVROPSKA NAGRADO ZA KNJIŽEVNOST 

Evropsko nagrado za književnost, ki jo podeljujejo od leta 2009, vsako leto prejmejo 

neuveljavljeni avtorji iz držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa, iz katerega se nagrada tudi financira. 

Nacionalne žirije, ki jih sestavljajo založniki, knjigarnarji, avtorji in kritiki, izberejo zmagovalce iz vsake od 

sodelujočih držav. Nagrado, ki pomeni priznanje avtorjem z vseh koncev Evrope za izkazano umetniško 

nadarjenost, so doslej prejeli trije slovenski avtorji. Med letošnjimi trinajstimi dobitniki in dobitnicami nagrade 

Evropske unije za književnost je tudi slovenska avtorica, Anja Mugerli. Žirija jo je nagradila za knjigo sedmih zgodb 

z naslovom Čebelja družina. Njihova rdeča nit so obredi oziroma stari običaji, značilni za slovensko kulturo, ki pa so 

prestavljeni v drug kontekst ali drug, sodoben čas, kjer pridobijo novo vlogo in podobo. V ospredju je tematika 

družine. (Vir:https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/anja-mugerli-dobila-nagrado-eu-ja-za 

knjizevnost/580690?fbclid=IwAR3KBoXs2BUBkIIaeucOFjezS5BfwbLEnm6xzD9aDdjNi662UdH5_ZPCpZw)  
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MUZEJ BRALNE ZNAČKE BOGATEJŠI ZA 2 MILIJONA EVROV 

Pobudnike zgraditve Muzeja Bralne značke na Prevaljah je presenetila anonimna donacija v vrednosti dva milijona 

evrov. Donator je nekdanji učenec osnovne šole v občini Prevalje, kjer so pred 60 leti začeli vseslovensko gibanje za 

bralno značko. Njegova želja je, da bi s tem denarjem muzej še bolj uredili. Na ta način opozarja tudi na zavedanje o 

pomenu branja knjig in spodbudah nasploh za razvoj dejavnosti za mlade na Koroškem. Muzej Bralne značke bo del 

parka Jezero, ki ga urejajo okoli prevaljske šole in v okviru katerega bodo naredili tudi plezalni center. Prevalje so 

obenem prvo slovensko mesto bralne značke, naziv bodo mestom podeljevali na dve leti. (Vir: 

https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/nekdanji-ucenec-prevaljske-sole-podaril-dva-milijona-evrov-za-muzej-bralne-

znacke/581568?fbclid=IwAR0s2P4GpkofVcjoWM FBhqziNSlu48AWwXcK9BXHBe3IqWEFwd2dLBTka4) 

DESETNICA 

Desetnico 2021 je prejel Damijan Šinigoj (1964) za roman Kjer veter spi (Miš, 2020). Da so dogajalni prostor jame, ni 

naključje, saj je avtor podpredsednik Jamarske zveze Slovenije, jamarski reševalec in urednik revije Jamar. 

"Glavna literarna lika v njem sta srednješolca Irena in Blaž, ki sta karakterno na moč različna, a se njuni vlogi 

nenehno menjujeta, odvisni sta od okoliščin. Samozavestna Irena ne razume nevarnosti, ki preži v jamah, a kmalu 

ugotovi, da mora prisluhniti bolj izkušenemu Blažu, ki postane v jami samozavesten najstnik, kar je pravo nasprotje 

njegovega vsakdanjega življenja. Motiv dokazovanja svoje lastne vrednosti je med najstniki najbrž star toliko kot 

človeštvo samo; preizkušanje mej prepovedanega prav tako. Roman, ki je postavljen v sodobno družbo, skozi 

avanturistično zgodbo odgovarja na oboje. Književni prostor je na začetku neimenovan kraj, kjer glavna literarna 

lika živita, nato pa je do konca romana razdeljen na vzporedno dogajanje v 'svetu zunaj' (kjer poteka reševalna 

akcija) in v jami (Irena, Blaž, gozdar), in sicer na področju Kočevskega Roga." piše med drugim v utemeljitvi. 

 

https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/nekdanji-ucenec-prevaljske-sole-podaril-dva-milijona-evrov-za-muzej-bralne-znacke/581568?fbclid=IwAR0s2P4GpkofVcjoWM
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/nekdanji-ucenec-prevaljske-sole-podaril-dva-milijona-evrov-za-muzej-bralne-znacke/581568?fbclid=IwAR0s2P4GpkofVcjoWM
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Damijan Šinigoj je sicer pisatelj, prevajalec, scenarist, urednik in jamar. Doslej je izdal dva romana za odrasle, 

Vojake ubijajo, mar ne? (1991) in Neizstreljeni naboj (1994), ter tri zbirke kratke proze, Očkov kotiček (2003), Kratek 

dnevnik jamarskega zasvojenca (2012), Tretji otrok (2020). Objavil je tudi dva mladinska realistična romana, poleg 

zdaj nagrajenega še Iskanje Eve (2014). (Vir: https://www.delo.si/kultura/knjiga/nagrada-desetnica-v-roke-damjana-sinigoja/) 

 
 
 
 
VEGOVO TEKMOVANJE 
 
V soboto, 15. 5. 2021, je potekalo državno Vegovo tekmovanje. Vsi uvrščeni si zaslužijo posebno pohvalo za trud, ki 
so ga vložili v priprave. Nini Voglar Rodošek, 9.a, in Jaši Šoba, 7.a, čestitamo za osvojeno srebrno priznanje, Mihi 
Goršetu Pihlerju, 9.a, pa za zlato priznanje na omenjenem tekmovanju. Ponosni smo na vas. 
 
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 
 
V obdobju november 2020–maj 2021 sta se izvajala priprava in spletno 
tekmovanje v nemškem bralnem tekmovanju Centra Oxford (BTCO). V 
tekmovanju je sodelovalo skupno 10 učencev od 4. do 6. razreda: Marko 
Kavran in  Jani Viltužnik (4. a), Leo Dvoršak in David Krajnc (4. b), Niko Helbl, 
Laura Kavran, Tinka Markovič Strašek in Lara Štavbar (5. a) ter Zala Badrov (6. 
b). 
31. 5. 2021 so bili tudi objavljeni uradni rezultati in 6 učencev prejme bronasto priznanje, in sicer Marko Kavran, Leo 
Dvoršak in David Krajnc, Laura Kavran in Tinka Markovič Strašek ter Zala Badrov. 
Gratulation an alle Teilnehmer!  Čestitke sodelujočim! 

https://www.delo.si/kultura/knjiga/nagrada-desetnica-v-roke-damjana-sinigoja/
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DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 
 
Letošnje šolsko leto bo v spominu učencev in učiteljev zapisano kot posebno, drugačno, hkrati pa tudi naporno in 
lepo. Za udeležence tekmovalcev za Cankarjevo priznanje je bil poseben izziv. Ko smo že nekoliko pozabili na  
knjigo Mateta Dolenca, Kako dolg je čas, smo izvedeli, da tekmovanje BO. Poseben izziv je bil tudi za mentorico, 
saj vrednotenje spisov na daljavo ni zavidanja vredno. Na državni ravni sta se tekmovanja preko spleta kar iz 
slovenske učilnice udeležili osmošolka Klara Ločičnik in devetošolka Maja Voglar Rodošek. Tekmovalo je sicer 439 
osmošolcev in 461 devetošolcev. Klara je z napisanim spisom osvojila srebrno Cankarjevo priznanje, Maja pa je tudi 
dosegla lepo število točk. Iskrene čestitke obema.  
 
RAZISKOVALNA NALOGA – KAKO JE RASLA FRAMSKA ŠOLA  MED 1808 IN 1945 
 
Maša Belas, Anej Grujič in Tinkara Škrinjar so v okviru Zveze za 
tehnično kulturo Slovenije napisali raziskovalno nalogo o prvi 
framski šoli in kako je dobivala svojo obliko vse do 1945. Naloga se 
je uvrstila na državno tekmovanje. Zagovori bodo konec junija v 
Murski Soboti.  
 
GEOGRAFSKO ZNANJE TUDI NA DALJAVO 

 
Kljub korona situaciji je 
bilo izvedeno državno 
geografsko tekmovanje, katerega tema je bila Prehrana v geografski 
perspektivi. 
Na državno raven sta uvrstili Eneja Zavec Blažič iz 8.a razreda in Maja 
Voglar Rodošek iz 9.a. Obe sta osvojili srebrno priznanje. 
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KULTURNI DAN - ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 
 
28. maj je bil posvečen zaključku bralne značke in predvsem učencem, ki radi berejo.   
 
BRANJE 
Brati pomeni početi podvige. 
Brati je možno marsikaj. 
Recimo: grozdje in fige in knjige 
in med brati še kaj. 

Brati je na sploh enostavno. 
Črke hrustaš kot zalogaj. 
Teže pa je, a tudi bolj slavno, 
brati pravilno in hitro nazaj. 
A nazaj se daleč ne pride. 

Pravo branje le dalje in dalje gre 
čez črke in pike, čez vrte in hribe 
v Koromandijo ali še dlje. 
                     (Tone Pavček) 

 
Ime tedna po izboru poslušalcev VAL-a 202 je postal Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenije – 
ZPMS, gibanja, ki že 60 let spodbuja branje, nagovarja vse generacije in dviguje bralno pismenost. V tem dolgem 
obdobju se je predstavilo več sto pesnikov in pisateljev, vsako leto pa ob pomoči vzgojiteljev in mentorjev v 
programih sodeluje približno 140.000 otrok. 
 
"Štirideset let nam še manjka do stoletnice. To bi radi dočakali brhki in mladi. Pred seboj imamo pomembno 
nalogo, da spodbujamo listanje, uživanje knjig na vsakršen način." 
Prevalje so zibelka Bralne značke, a v maju se je na daljavo izvedlo kar nekaj dogodkov, s katerimi je društvo 
zaznamovalo svoj jubilej. 
"Odziv je velik, nad pričakovanji. Danes zjutraj se je z našimi avtorji družilo več kot 1300 poslušalcev. Takega 
avditorija zlepa nima vsak. Veseli nas, ker to poudarja pomen, ki ga ima knjiga v današnjem času. Branje ni samo 
prenašalec znanja in spodbuda za sanjarijo ali fantazijo, ampak je povezovalni element kulture in slovenske 
identitete. Ne pozabimo, da je bralna značka zelo razširjena tudi v zamejstvu, na našem koncu v Trstu in Gorici." (Vir: 

https://val202.rtvslo.si/2021/05/predstavitev-kandidatov-215/) 
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Letošnji majski kulturni dan smo si želeli preživeti kot leta poprej, v družbi s pisateljem, vsi skupaj, a smo bili 
ponovno primorani ubrati drugačne prijeme, ki so se kljub temu obnesli in dan pestro kulturno obarvali.  
Posvetili smo ga branju in razumevanju različnih besedil, s poudarkom na stripu ter interdisciplinarnem in 
interaktivnem delu. Učenci višjih razredov so brali najmlajšim, ki so nato poustvarjali in besedila pretvarjali v lastne 
domišljijske izdelke. 
Učenci 1. triletja so spoznali delo bibliobusa in se čudili, koliko knjig potuje k bralcem od vasi do vasi (in to po celem 
svetu). 
Učenci višjih razredov so risali stripe, ki bodo v raško-framski stripovski navezi združeni v glasilu Stripogled. Njihova 
tema sta bila navihana finska junaka Tine in Bine ter različni znamenitneži na podlagi Stripov Znamenitni izpod 
peresa Žige X. Gombača (ki ga že drugo leto zapored neuspešno 'gostimo') in čopiča Jake Vukotiča.  
Adrenalina in tekmovalne vneme polno pa je bilo delo z aplikacijama Actionbound in Linoit, ki sta od učencev 
zahtevali resnost, zavzetost, predvsem pa natančnost pri izpolnjevanju nalog. Nastali so zanimivi avdio- in 
videoposnetki, risbe in pesmi. Prav zanimivo je bilo pregledovanje izvirnih rešitev medpredmetno zasnovanih 
nalog, ki se je zaključilo z razglasitvijo zmagovalnega razreda, 6.B, ki je prejel majhno pozornost za prizadevnost. 
Kot vsako leto so tudi letos na svoj račun prišli najboljši bralci (letos jih je bilo 116). Tokrat so se najštevilčnejši, 
tretješolci, v mehurčkih družili s pisateljico in ilustratorko Alenko Spacal, ki jih je navdušila s svojimi avtorskimi  
knjigami, višji razredi pa so spoznali vedno bolj obširno fantazijsko zbirko Luke Sternada (ki ustvarja pod 
psevdonimom Stan Dirdeny) in realno, taborniško Vesne Novak. Ob tej priložnosti smo se spomnili še zlatih bralcev 
oz. bralk. Letos so to samo tri, in sicer Eva Lah, Maja Voglar Rodošek in Zoja Helbl. Naj njihova ljubezen do knjige 
ne presahne tudi v času srednješolskega izobraževanja. 
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Naj bralci 2.a in 5.a 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'Četudi na OŠ Fram šolska knjižnica predstavlja srce šole, je obisk knjižnice na kolesih enako nepogrešljiv. Vsakih 14 
dni se na bibliobusu izmenja veliko bralcev vseh starosti, ki poleg strokovne pomoči knjižničarke Ksenije prejmejo 
tudi njeno prijazno besedo, nasmeh in pomoč kadar koli in v kakršni koli obliki. Skupaj z Alešem predstavljata 
dream team. Danes pa je Ksenija združila moči z Igorjem in naše najmlajše v okviru kulturnega dneva popeljala v 

Iskanje 

parov – 

slovenski 

znamenitneži 

v sliki in 

besedi 
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svet knjig nekoliko drugače in jih navdušila nad članstvom v še širši družini knjigoljubcev.' (zapis knjižničarke 
Simone Napast na FB profilu Mariborske knjižnice). 
Petošolci so ustvarjali s stripi Tine in Bine, finskih ustvarjalcev Sami Toivonena in Aino Havukainen. Spoznavali so 
nore izume, se podali na detektivsko raziskovanje in v globino raziskovali (ne)navadne poklice.  
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Alenka Spacal, slovenska umetnica in teoretičarka,  O Luki Sternadu, alias Stan Dirdeny, si preberite več na 
je pisateljica, ilustratorka in pravljičarka.   povezavi: https://vestnik.si/clanek/aktualno/rad-bi-pustil 
         -sled-za-sabo-738308. 
Pisateljica dr. Vesna Novak (doktorica znanosti  
iz genetike) je ženska, ki prevzame s svojo 
iskrenostjo in neizmernim upanjem ter 
iskrico v očeh.  
Več o njej izveste na povezavi: shorturl.at/pxBK2. 
 
Zbirki obeh pisateljev, Vagabundi in Bumbarji,  
vas že čakata v šolski knjižnici. 
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NARAVOSLOVNI DAN, 20. 5. 
 
Na svetovni dan čebel, majhnih bitij, zelo pomembnih za 
obstoj človeštva, so učenci 6.-9. razreda izvedli 
naravoslovni dan. Ogledali so si film o teh žuželkah, nato 
pa se ukvarjali s človeškim telesom. Svoje znanje so (med 
drugim) utrjevali in preverjali s kahootom. Izkazalo se je, 
kako pomembno je pozorno branje navodil in vsega 
zapisanega nasploh, saj sicer pride do čudnih odgovorov 
(kot ta, da so moda ženski spolni organ).  
Učenci so izrezali tudi okostnjake in ugotovili, da bi bili 
na moč pripravni za kakšno dramsko igro.  
Vsi pa so se najbolj razveselili ure gibanja na igrišču.  
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Na področju Erasmus+ že nastajajo manjši premiki. Izbrani so že novi 
učenci za predvidene izmenjave. Prva od teh je načrtovana 2. september–2. oktober. Prejeli smo že celoten 
program kot tudi imena gostiteljev, ki bodo naše učence prijazno sprejeli v svojo sredo.  
 
POPESTRIMO ŠOLO
 

 
 

 
 
Čeprav poteka POŠ samo za učence 1. 
in 3. razredov, le-ti ob raznolikih 
aktivnostih neizmerno uživajo, saj ne 
manjka umetniškega izražanja kot tudi 
ne športnih aktivnostih.  
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OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO  
je projekt družbe Radio Tednik Ptuj, ki ga že sedmo leto zapored 
organizira skupaj z občinami in osnovnimi šolami iz Štajerske, osrednje 
Slovenije in širše.  
 
17. 5. so se predstavili tudi pevci naše osnovne šole v dveh kategorijah.  
Nižjo stopnjo so zastopale pevke:  
Paulina Pristavnik Gobec, 1.c, 
Tinkara Tonejc, 3.b, 
Taja Maver, 4.a, 
Nina Mironov  in Lana Jurij, 5.b. 
 
Za višjo stopnjo pa so prepevale:  
Zala Badrov, 6.b, 
Nika Bezgovšek, 9.a, 
Nika Mišak, 9.a, 
Manca Karo, 9.a 
ter sestri Eva in Ajda Lah, 9.b in 5.b. 
 
Nastopile so v studiu, suvereno zapele in izbrano pesem tudi 
posnele. Prav vse so se odlično odrezale, premagale začetno 
tremo in s ponosom zastopale našo šolo.  
Kako jim je šlo in kdo se uvrsti v polfinale, pa je zaenkrat 
skrivnost. Posnetek bo na radiu predvajan 30. 6., ko bodo znani 
tudi težko pričakovani rezultati.  
Iskrene čestitke. 
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S POKRIVALI SKOZI ČAS 
Drugošolci so kape s ščitniki spremenili v prave časovne stroje. S tehniko kaširanja in dodajanja podrobnosti so 
nastali Napoleonovi klobuki, pokrivala za Robina Hooda, hipijevski klobučki in še kakšna asociacija bi se znala 
poroditi ob pričujočih fotografijah. 
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GREMO  PEŠ   S    KOKOŠKO  ROZI 
 
Učenci 1.–9. razreda v okviru projekta Trajnostna 
mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah sodelujejo v 
aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi. 
Skupaj z učitelji in ob podpori staršev se bomo 
trudili vsak dan v šolo prihajati na trajnostni način 
(peš, s kolesom, s skirojem, z avtobusom…), 
enako tudi iz šole domov ter se na tak način gibali 
tudi v popoldanskem času. 
Migali bomo vse leto. Narisana gibalna krivulja že 
kaže uspehe.  
V 7.a so izdelovali plakate o tem, kako hodijo v 
šolo.  
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ŠOLSKI VRT  
 
Za šolo nastajajo visoke grede, ki ne bodo več puste, marveč 
ozaljšane s samimi dobrimi in za zdravje koristnimi rastlinami. 
Tako ne bo primanjkovalo solate, raznih zelišč, zagotovo pa se bo 
našel še prostor za kakšno rožico.  
Projekt vrtnarjenja smo začeli z drugošolci v okviru podaljšanega 
bivanja. Ker pa dobri zgledi vlečejo, se jim bodo v prihajajočem 
šolskem letu pridružili vsi oddelki od 1. do 5.r. 
Komaj čakamo, kaj bodo pridne otroške roke pod budnim 
mentorskim očesom Mojce Lešnik posadile in posejale.  
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POZDRAV IZ SARAJEVA  
 
SODELOVANJE MED DRŽAVAMA 
 
V četrtek, 6. maja 2021, je član Predsedstva Bosne in Hercegovine, Šefik Džaferović, na poslovilni obisk sprejel 
veleposlanico Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, Zorico Bukinac.  
Sogovornika sta ocenila odnose med državama kot zelo dobre in da jih je treba še naprej razvijati in krepiti, s 
posebnim poudarkom na ekonomskem razvoju in sodelovanju. Spregovorila sta tudi o procesih evro-atlantskih 
integracij Bosne in Hercegovine in pogojih zanje. Član Predsedstva BiH, Džaferović, se je veleposlanici Bukinac 
zahvalil za njeno zavzetost za krepitev in izboljšanje odnosov med državama ter ji zaželel uspeh v nadaljnji karieri. 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 

FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 
Maj, 2021 

17 

 
 
MLADE KNJIŽNIČARKE 
 
Šestošolke Lina, Vita in Mika vsak petek prijazno pomagajo prvošolcem pri izposoji knjižnega gradiva. A ne ostane 

zgolj pri tem, saj jih povabijo še v pravljični kotiček in 
jih razveselijo s pripovedovanjem zanimivih zgodb.  
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NAŠA MALA KNJIŽNICA 
 
Celoletni projekt naša mala knjižnica smo z drugošolci uspešno zaključili s tekmovalnim kvizom na daljavo. S še 
tremi šolami so učenci preko Zooma preverjali svoje znanje o letošnjih prebranih knjigah: Lekarnar Miško, Petja 
sprašuje, zakaj je nebo modro, Kiosk, Kako prestrašiti pošast, O mišku, ki ni imel sani in Mamin zmaj. Za osvojeno 1. 
mesto so si naši pridni poslušalci lepe besede prislužili knjižno in sladko nagrado.  
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LEDENI MOŽJE IN MOKRA ZOFKA 
 
Kljub temu, da je mesec april tisti, ki slovi po muhastem vremenu, ima tudi mesec maj nekaj posebnosti. Ljudski 
vremenski koledar krivdo za muhasto majsko vreme pripisuje trem ledenim možem in mokri Zofki. 
Po ljudskem izročilu je velika nevarnost nenadne slane in pozebe med 12. in 14. majem, ko godujejo sv. Pankracij, 
sv. Servacij in sv. Bonifacij. Ledeni možje so del starega vremenskega izročila, ki so ga ljudje jemali zelo resno dolga 
stoletja. Prinašajo namreč hlad in dež. V teh dneh so v vinogradih kurili ognje, da bi pridelek ščitili pred pozebo. 
Ledenim možem 15. maja sledi še Zofka, ki prinaša dež in mokroto. Če nas vsi štirje res obiščejo, bi naj sledilo lepo 
in toplo poletje.   
Sv. Pankracij (goduje 12. maja) je bil globoko veren in je zaradi vere umrl star komaj 14 let. Postal je simbol 
vztrajnosti in nedolžnosti. Je zavetnik mladih rastlin in cvetja. 
Sv. Servacij (goduje 13. maja) je bil škof in zavetnik proti pozebi. Čeprav je bila vsa pokrajina zasnežena, njegovega 
groba sneg ni prekril, zato se ljudje nanj še vedno obračajo s prošnjami proti zmrzali. 
Sv. Bonifacij (goduje 14. maja) je kot spreobrnjenec delil miloščino, obiskoval cerkve in pomagal v bolnišnicah. 
Nazadnje ga je pot privedla v Tarz, Pavlovo mesto, kjer so takrat mučili kristjane. Tudi sam je leta 304 ali 305 
daroval življenje za Kristusa. 
Sv. Zofija (goduje 15. maja) je poosebljenje modrosti. Po enem izročilu je bila Zofija mlada Rimljanka, devica, ki je 
pretrpela mučeništvo v času Dioklecianovega preganjanja kristjanov okoli leta 304, po drugem izročilu pa je bila 
vdova iz Milana, ki je bila 15. maja leta 130 obglavljena skupaj s svojimi tremi hčerami Fides, Spes in Karitas (Vera, 
Upanje in Ljubezen). 
(Vir: https://m.facebook.com/VsiSmoAngeli/photos/a.589985681015294/4336087816405043/?type=3&source=57&__tn__=EH-R) 
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PRAZNIK DELA 
 
Odpotujmo 127 let v preteklost; piše se leto 1886. Veliko ljudi dela v tovarnah, vsak dan, od ponedeljka do nedelje, 
od jutra do večera. Za svoje delo dobijo zelo malo plačila. Delavci se zato organizirajo v skupine in sindikate, ki se 
borijo za njihove pravice. 1. maja v Chicagu v ZDA začnejo protestirati. Zahtevajo več pravic in osemurni delovnik. 
Na začetku protesti potekajo mirno, nato eksplodira bomba, ki ubije 8 policistov. Zato policisti začnejo streljati in 
ubijejo 11 ljudi. Tri leta pozneje so na mednarodnem kongresu delavcev v Parizu odločili, da bodo vsako leto v 
spomin na delavce, ki so takrat umrli, organizirali proslave, s katerimi bodo opozarjali na pravice delavcev. Ti zato 
še danes v mnogih mestih prvomajsko jutro začnejo z budnico godbe na pihala. Na ta dan potekajo sprevodi z 
delavci, ki se lepo oblečejo in si pripnejo rdeče nageljne. 
Od vseh običajev se je pri nas najbolj ohranilo prižiganje kresov na večer pred praznikom. Takrat postavijo tudi 
prvomajski mlaj, ki je narejen iz smreke ali bora, na vrhu ima zastavo, na deblu pa vence. 
 
9. MAJ – DAN EVROPE 
 
9. maja se spominjamo zgodovinsko pomembne Schumanove deklaracije iz leta 1950, ki je prispevala k začetku 
povezovanja držav v Evropsko unijo ter tako k miru in enotnosti med narodi. Iz Evropske skupnosti za premog in 
jeklo, za katero je dal pobudo Robert Schuman, sta pozneje izšli Evropska gospodarska skupnost in Evropska unija. 
Republika Slovenija je njena članica od 1. maja 2004, od 29. marca istega leta je tudi članica Severnoatlantskega 
zavezništva.  
Slovenija bo v drugi polovici letošnjega leta, od julija dalje, že drugič prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. 
Skupaj z Zvezno republiko Nemčijo, ki je predsedovala v drugi polovici 2020, in Portugalsko, ki Svetu Evropske 
unije predseduje pred nami, Slovenija tvori tako imenovano trojko držav, ki skupaj pripravi 18-mesečni program 
predsedovanja. Trojka obrambnih ministrov je razpravljala tudi o strateškem kompasu, novem strateškem 
dokumentu, ki bo krojil varnostno in obrambno politiko Evropske unije v prihodnjih 5 do 10 letih. Dokument je začel 
nastajati v času predsedovanja Nemčije, pomembno vlogo pri nastajanju strateškega kompasa bo krojila tudi 
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Slovenija, ki ima vodilno vlogo na področju partnerstev. K razpravam pa se je predvsem v zadnjem obdobju 
pridružila tudi Francija, ki predseduje v prvi polovici 2022, ko bo strateški kompas tudi zaključen. Osrednje teme 
slovenskega predsedovanja Svetu EU so med drugim tudi vidiki Zahodnega Balkana, sodelovanje med Evropsko 
unijo in Natom ter energetska učinkovitost obrambnega sistema. 

(Vir: https://www.gov.si/novice/2021-05-09-letosnji-dan-evrope-v-znamenju-slovenskega-predsedovanja-svetu-evropske-unije/) 
 
 
MEDNARODNI DAN ČEBEL 
 
Od nekod so priletele 
na marjetko tri čebele, 
tri čebele na marjetko,  
eno samo drobno cvetko. 
 
 

So na hitro pokramljale, 
so se malo posmejale, 
se objele in zletele 
brž po med – kot vse čebele. 
(Anja Štefan: Tri čebele) 

Svetovni dan čebel, ki ga prav na pobudo Slovenije pri Organizaciji združenih narodov praznuje ves svet, 
pomembno zaznamuje dediščino čebelarjenja na Slovenskem. Najmlajše poslušalce želi ekipa RTVSLO s ciklom 
sedmih radijskih pravljic spomniti tudi na pomen čebel za človekov obstoj na tem planetu, hkrati pa razpreti 
pahljačo pravljic, ki jih skriva resnično samosvoja knjižna zbirka Čebelica.  
Na njihovi spletni strani (Lahko noč, otroci) lahko prisluhnete naslednjim pravljicam in pesmicam: Kristina Brenk: 
Košček sira, Slovenske basni: Zajec in lisica, Andrej Rozman Roza: Črvive pesmi, Anja Štefan: Štiri črne mravljice, 
Boštjan Gorenc - Pižama: Kaj se skriva očku v bradi, Anita Leskovec: Lisičke in Nataša Konc Lorenzutti: Skrivališče.  
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UJETE V MEDMREŽJU - STRAŠLJIVE PODOBE NAŠE DIGITALNE VSAKDANJOSTI 
 
Češko–slovaški izobraževalni dokumentarni film Ujete v 
medmrežju prikazuje družbeni eksperiment, v katerem se je v 
zgolj 10 dneh na lažne profile 12-letnic odzvalo 2458 spolnih 
plenilcev. Češka avtorska ekipa je v filmskem studiu postavila tri 
otroške sobe, opremljene s kamerami in z računalniki, zanje pa 
posedla tri odrasle igralke mlajšega videza, ki so odigrale 12-
letnice. Odprli so lažne profile na spletnih omrežjih Facebook, 
Snapchat, Skype in nekaterih drugih. Kamere so dekleta 
spremljale deset dni od 12. ure do polnoči, ko so bile aktivne na 
spletu, pa tudi takrat, ko so se dobile s plenilci – takih 
neposrednih srečanj je bilo 21. Z moškimi vseh let, ki so se 
deklicam oglasili, so te klepetale in se pogovarjale prek Skypa. 
Velika večina je od njih zahtevala spolnost prek spleta, pošiljali so jim svoje erotične fotografije in posnetke s 
pornografsko vsebino; nekateri so jim tudi grozili in jih poskušali izsiljevati z njihovimi ponarejenimi golimi 
fotografijami. 
V tem družbenem eksperimentu so ugotovili, da je bilo med tistimi, ki so dekleta kontaktirali, kar med 60 in 70 
odstotki spolnih plenilcev.  
Priporočamo ogled (https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuji-dokumentarni-filmi-in-oddaje/174778039). 
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