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Sklenili smo še eno leto, posebno v vseh ozirih zaradi 

pandemije, ki je za več mesecev ustavila življenje na vseh 

področjih, a šolniki in šolajoči se nismo dali. Ubirali smo 

stranpoti, bližnjice in ovinke ter tlakovali pot za nova znanja in 

napredovanja ter sproščujoče poletje, tekom katerega bomo 

težko pričakovali pričetek novega šolskega leta, za katerega v 

tem trenutku še vedno ni jasno, kaj nam bo prineslo. A v 

prihodnost zremo z optimizmom.  

Junij nam je postregel s prvim vročinskim valom, pred 

naslednjimi pa se v počitnicah ohladite in prepustite poletnim 

norčijam, kot sta se učitelja Nika in Klemen.  

 

 

 
 
 
KRESNIK ROMANU AGNI AVTORJA BORUTA KRAŠEVCA 
 
Roman Agni je nenavaden, drzen, srhljiv, napet in premišljeno napisan roman, ki 
ničesar ne prepusti naključju. Čeprav je ogrodje njegove zgodbe precej vsakdanje – 
slovensko podeželje, lov, reja živali, običajna družina, prva ljubezen, prevara – ter 
vsebuje elemente kriminalnega romana in ljubezenske drame, presega žanrske 
oznake. 
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Bojan Budja, odgovorni urednik Dela, je ob tem spomnil predvsem na pomen kulture. »Kresnik danes stopa že v 
svoje četrto desetletje… Materina beseda je tista, na kateri se gradi ali pade narodova identiteta. Beseda ima 
neverjetno moč, beseda je naše orožje. In mi vsi skupaj smo danes njeni častilci. V veselje in ponos mi je, da nas je 
toliko.«        (Vir:https://www.delo.si/kresnik/kdo-je-napisal-najboljsi-roman-leta-2020/) 
          

 

 

 

 
MASTERCHEF FRAMA – JABOLKO NE PADE DALEČ OD DREVESA 
 
Tudi letos  smo bili sila pridni na raziskovalnem področju.  
Med drugim smo znotraj projekta Turizmu pomaga lastna glava izdelali mega nalogo z naslovom Masterchef 
Frama – Jabolko ne pade daleč od drevesa in v okviru le-te pripravili sirup proti virusom in framsko potico. Učenci 
osmih in devetih razredov so nalogo tudi odlično zagovarjali in na koncu osvojili srebrno državno priznanje.  
 
BI SI MARIJA TEREZIJA ZNALA PREDSTAVLJATI POUČEVANJE V ZOOMU? 
 
Eva Lah in Zoja Helbl sta primerjali šolstvo skozi zgodovino s poučevanjem na daljavo. Njuna naloga je nosila 
naslov: Bi si Marija Terezija znala predstavljati poučevanje v Zoomu? 
 
Na regijskem nivoju sta bili odlični in osvojili zlato priznanje.  S tem sta se uvrstili na državno raven tekmovanja, kjer 
pa sta na koncu osvojili žlahten bron. 
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Učenje ni samo sedenje v šolskih klopeh, učimo se tudi drugače: s sodelovanjem, natančnostjo, spretnostjo.  
 
TEHNIŠKI DAN, 23. 6. 2021   
 
Tudi letošnji tehniški dan je bil delovno in ustvarjalno naravnan. Učenci 6.a so zelo natančno sestavili most 
Leonardo da Vinci. Pri tem pa dekleta niso prav nič zaostajala v tehničnem znanju in ročni spretnosti. 
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NARAVOSLOVNI DAN, 22. 6.  2021 
 
Učenci od 5.-8. razreda so v okviru naravoslovnega dne raziskovali posamezne ekosisteme in izvajali zanimive 
laboratorijske poizkuse. Povedali so, da je bilo zanimivo, zabavno in poučno. 
 
ŠPORTNI DAN IN PREDAJA KLJUČA, 10. in 17. 6. 2021 
 
Na prvem športnem dnevu (10. junija) so si učenci pretegnili mišice in razgibali sklepe. Pot jih je vodila po bližnjih in 
nekoliko bolj oddaljenih hribih. Osmošolci so se fotoaparatu nastavili na Pohorju.  
 
Zadnje športne aktivnosti (17. 6.) pa so bile za večino učencev višje stopnje sončne in mokre, saj so dan preživeli v 
Termah Ptuj. Nekaj pa se jih je hladilo kar v šolski telovadnici. 
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Letošnja predaja ključa je potekala pred maloštevilnim občinstvom, kar ni bilo posebej stimulativno in navdušujoče. 
A tako devetošolci kot osmošolci so se zelo potrudili in izpeljali svojo dolžnost. Pelo se je, skakalo, ličilo in 
depiliralo, na koncu pa klečalo na koruzi in slišalo se je priseganje, kako bodo sledili svojim vzornikom v naslednjem 
šolskem letu – opravljali bodo predvsem vse dolžnosti in se manj sklicevali na pravice. 
Še posebej zmagovalci, 8.b, so bili zmagi primerno glasni in odločni.  
 
KULTURNI DAN, 24. 6. 2021 
 
Zadnji kulturni dan in obenem zadnji dan v tem šolskem letu je bil posvečen 
naši domovini. Združen je bil s projektom Pogum in se med drugim posvečal 
našemu kraju in njegovim velikim možem. Učenci višje stopnje so tako 

prisluhnili predavanju zgodovinarja Aleša Maverja, ki je obujal našo kulturno 
dediščino. 
 
Mlajši učenci so ustvarjali ob pohorski legendi ter prisluhnili glasbeni pravljici, 
ki so jo pripravile učiteljice Dora Ožvald, Tadeja Antončič in Simona Napast.  
V prijetnem ambientu za šolo so se skupaj z osmimi notami preselili v hišo, spoznali lestvico in zapeli nekaj pesmic, 
ki jih osnovne note sestavljajo. 
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Prvi C je čisto spodaj in pomožno črto ima, 
prve črte pa dotike se ton D, kjer je doma. 
In na prvi notni črti se šopiri sosed E, 
večkrat v prvi prostor kuka, če se F že vrnil je. 
Petemu ime je G in na drugi črti je 
tik za njim pa je doma šesti ton z imenom A. 
Vsi so dobri si sosedje: C,D,E,F, G, in A 
večkrat na obisk hitijo na tretjo črto k tonu H. 
Ko po vrsti zaigrajo: C,D,E,F,G,A,H, 
še ton C2 zaigrajo pa so TONSKA LESTVICA. 
(Vir: https://www.otroskapesmica.si/zaigraj/) 
 

 
 
 
 

V nedeljo, 13. 6. 2021, sem se udeležila solo 
snemanja z Marto Zore. Pred snemanjem sem bila 
namreč sprejeta na avdiciji, ki je bila v OŠ Slave 
Klavore. Po opravljeni avdiciji je bila studijska vaja, 
in sicer 6. 6. 2021, ki je trajala 30 minut. En teden 
kasneje je sledilo še snemanje, oboje je potekalo v 
Cosmosonic studiu v Ljubljani. Pela sem pesem A 
Thousand Years. 
Spoznati Marto Zore in pevsko okolje se mi je 
zdelo čudovito. Za ta projekt sem se odločila 
predvsem zato, ker imam rada petje in se v njem 
sprostim. 

                                                                                 (Maša Frešer, 6.b) 

https://www.otroskapesmica.si/zaigraj/
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Maša je 30. junija nastopila v okviru festivala Lent na odru Triglav. Suvereno dekle je z odlično zapeto pesmijo A 
Thousand Years občinstvo navdušilo in poželo velik aplavz. 
Čestitke, Maša in še veliko podobnih podvigov želimo. 
 
OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI 
Spomnimo se naših pevk, ki so se maja potile ob prepevanju v studiu Radia Tednik Ptuj in se borile za vstop v 
polfinale: Paulina Pristavnik Gobec, Tinkara Tonejc, Taja Maver, Nina Mironov, Lana Jurij, Zala Badrov, Nika 
Bezgovšek, Nika Mišak, Manca Karo ter Eva in Ajda Lah. Vse po vrsti so bile odlične, v kar se lahko zlahka 
prepričate, če odprete povezavo: https://youtu.be/UqaCHfMbXDA. 
Ker pa je zmagovalec ali izbranec lahko samo en, je bila odločitev žirije težka, a dokončna. V polfinalu nas bosta 
tako zastopali Taja Maver z nižje stopnje in Manca Karo z višje. Skupaj z njima se veselimo nadaljnjih uspehov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/UqaCHfMbXDA
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Zmagovalki, vsaka v svoji 
kategoriji: 
 
 
Taja Maver  

       
         in 

       Manca Karo. 
 
 
 

 
 
BALKAN POJE 
 
Učenci, pevci mednarodnega zbora, in 
mentorica Dora Ožvald, ki so sodelovali v 
projektu Balkan peva, poje, pee, pjeva, so  
imeli 15. junija intervju z urednico otroške 
oddaje Zvedavčki na Radiu Maribor, Tamaro 
Zupanič Čučnik. Kako jim je šlo, boste slišali v 
mesecu septembru. Lahko pa vam zaupamo, 
da so ne samo odlični pevci, ampak tudi 
govorniki. Bravo.  
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ŠPORTNICA LETA 
 
Naša šola pa ne premore samo dobrih pevk, temveč tudi veliko dobrih 
športnikov. 
16. junija je Lina Maltarić na podelitvi Športnik leta mesta Ptuj dobila 
nagrado za najperspektivnejšo športnico.  
 
Lini čestitamo ne samo za športni uspeh, marveč tudi za to, ker kljub vsem 
dodatnim obveznostim, ki jih plavanje od nje terja, ostaja vestna pri 
opravljanju šolskega dela, predvsem pa skromna in vselej pripravljena 
pomagati sošolcem in delavcem šole. 
 
Lina, še veliko plavalnih uspehov ti želimo. 
 

 
 
5. HOČKI TEK POD 
POHORJEM 
 
V nedeljo. 6. junija, se je odvijalo tekmovanje posebne vrste. 
Hočkega teka pod Pohorjem se je udeležilo kar 500 tekačev. 
Osnovnošolci so se lahko pomerili v teku na 300m, 600m, 900m pa 
tudi na 6,5km ali 10km. Med tekmovalci so bili tudi judoisti judo 
kluba Apolon. Naša petošolka, Ališa Repnik, je v kategoriji deklet do 
19 let na 10km osvojila 3. mesto, s časom 55 minut. Iskrene čestitke! 
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LIKOVNI NATEČAJ 
 
Posegamo tudi po posebnih priznanjih in nagradah na likovnem področju. 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, področna skupina za razredni pouk, je v okviru 
konference učiteljev razrednega pouka organizirala in izvedla likovni natečaj 
»Povezovanje za življenje v sodobni družbi«. Na njem je sodelovala tudi Zala 
Tomažič, učenka 2.a razreda. Ker konference učiteljev razrednega pouka niso mogli 
izpeljati v živo in hkrati javno razglasiti rezultatov natečaja, je le-ta potekal na 
daljavo.  
Zala je bila uvrščena med 3 zmagovalce od 146-ih prispelih likovnih del. Bravo, Zala. 
 
VESELA ŠOLA 
 
20. junija je bila sicer nedelja, ki je 
Gospodov dan, družinski dan in dan 
počitka. A Jaši Šoba je pomenil še 
nekaj posebnega, saj se je na 

Poletnem gledališču Studenec udeležil posebne prireditve za 
veselošolske tekmovalce, ki so na državnem nivoju prejeli zlata 
priznanja in posebne nagrade. Do slednje je bil upravičen tudi naš 
sedmošolec, ki je s samo eno izgubljeno točko pristal na 3. mestu, a 
si prislužil čast, da je prisostvoval zabavnemu kulturnemu 
programu z Boštjanom Gorencem – Pižamo in Rokom Terkajem ter 
obenem prejel praktično spominsko nagrado. Zagotovo je s tem 
dobil zagon tudi za tekmovanje v naslednjem šolskem letu. Že 
nestrpno pričakujemo nove veselošolske teme. 
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VALETA, 18. 6. 2021 
 
Kljub negotovosti in omahovanju, ali bo zaključek 
devetošolcev izvedljiv, smo tudi letos uspeli 
premakniti meje in v prijetnem vzdušju gostišča Pan 
na Kidričevem izvedli valeto s pestrim kulturnim 
dogajanjem in zabavnim zaključkom leta, v katerem 
smo bili na preizkušnji vsi: učenci, starši in učitelji.  
 
Devetošolci bodo v srednje šole zakorakali z dobro 
popotnico, predvsem pa z lepimi spomini. Vse dobro 
jim želimo na njihovi nadaljnji poklicno-
izobraževalni poti. 
 
 
ZLATE PETICE, 21. 6. 2021 
 
Kar devet naših devetošolcev (Minka Babič, Miha Gorše Pihler, Zoja Helbl, Manca Karo, Maja Voglar Rodošek, Maša 
Belas, Anej Grujič, Eva Lah in Tinkara Škrinjar) je vsa leta osnovnošolskega šolanja doseglo odličen uspeh, za kar so 
na osrednji prireditvi v počastitev praznika naše občine prejeli spominsko zlato petico iz rok župana Branka 
Ledineka.  
 
Iskrene čestitke veljajo tudi delavcem šole, ki so na prireditvi ob občinskem prazniku občine Frače-Fram za zelo 
aktivno delovanje na različnih področjih prejeli priznanja župana: Mojca Petelinšek (delo v Karitasu), Simona 
Napast (za društveno in kulturno delovanje) oz. spominsko plaketo Občine Rače – Fram: Dora Ožvald (za 20-letnico 
vodenja vokalne skupine Virtus) in že dolgo upokojeni učitelj Slavko Osebik (za minulo pedagoško-kulturno delo).  
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POPESTRIMO ŠOLO - POČITNIŠKA POPESTRITEV  
 
Končno smo dočakali počitnice! Ampak "poševci" so jih podaljšali 
vse do srede meseca julija s poletnimi aktivnimi počitnicami. Zelo 
so uživali, sklepali nova prijateljstva in se preizkušali v aktivnostih, 
ki so jih izbrali tako, da je lahko vsak našel kaj zanimivega zase. 
Spoznali so kljunasto flavto, plezali na šolski plezalni steni, 
raziskovali okolico naše šole in iskali zaklade po gozdovih, igrali 
badminton, pekli pico in okusne rogljičke ter preizkušali svoj strah 
pred višino v pustolovskem parku Betnava. Upamo, da bodo 
otroci tudi v preostalem delu počitnic ostali tako radovedni in 
raziskovalni!  
Lep poševski pozdrav! 
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Drugošolke so odkrile svoj zaklad –    Pihamo, pihamo – v frulico   ali trstenke iz slamic. 
gobo velikanko 
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Erasmusovci so pred odhodom na počitnice posneli video posnetek o časih 
pred korono in po njej.  
Prisrčni prizori so povezali vse sodelujoče v projektu, za katerega upamo, 
da bo v naslednjem šolskem letu ubral nekdanje poti. 
 
 
Učenci, predvideni za 'špansko izmenjavo', so imeli preko Zooma 
spoznavno srečanje, na katerem so se prvič videli in si izmenjali stike, tako 
da sedaj že komaj čakajo konca septembra, da poletijo k njim v Malago. 
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ZAKLJUČNE EKSKURZIJE 

 
14. junija so se učenci odpeljali v vse smeri naše ljube domovine. Učenci 1. in 2. razreda so obiskali muzej na 
prostem Rogatec, kjer so se preizkusili v peki kruha in spoznali 
nekatere stare kmečke običaje. Življenje nekoč so doživeli in 
občutili z vsemi čuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedmošolci so na svoji prvi zaključni ekskurziji predmetne stopnje obiskali Koroško, kjer so se vživeli v vlogo 
rudarjev. Kasneje so obiskali domačijo Prežihovega Voranca, na koncu pa se osvežili še v Velenjskem jezeru. 
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Osmošolci so se podali v osrčje Slovenije in obiskali grad 
Turjak, pri čemer so se spomnili obravnavane Turjaške 
Rozamunde. Da pa je bil izlet nekoliko adrenalinsko-
pustolovsko obarvan, so se podali pod zemljo, v Županovo 
ali Taborsko jamo, imenovano po njenemu odkritelju, 
županu Josipu Permetu. Kmalu bo od tega dogodka minilo 
100 let (2026), a jamo Ledenico, tik ob vhodu v brezno, je 
omenjal že Janez Vajkard Valvazor.  
Učenci so bili navdušeni nad čudovitimi dvoranami in 
umetniškimi kapniškimi tvorbami.  
   

 
 

POZDRAV IZ SARAJEVA 
 
Začetek junija je za učence dopolnilnega pouka 
slovenščine in kulture v Sarajevu, Zenici, Kaknju in 
Brezi potekal v sproščenem vzdušju ob zaključku 
šolskega leta. Učencem so podelili potrdila in knjižne 
nagrade, sledilo pa je sproščeno druženje ob klepetu 
in delitvi vtisov o še enem nenavadnem, a varno do 
zaključka izpeljanem šolskem letu. 

 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Junij, 2021 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
BRANJE JE KUL, BRANJE JE ZAKON, BRANJE JE MEGA 
 
Branje hodi z roko v roki z marsikatero življenjsko pomembno 
veščino – pismenost, govorništvo, razgledanost, moralne vrednote,  
empatija, kariera, osebno zadovoljstvo, ustvarjalnost … 
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Naši učenci radi berejo. Poleg bralne značke si prizadevajo pridobiti tudi naslov naj bralca in takih je na šoli kar 
tretjina (največ do 5. razreda, kasneje, na žalost, število bralcev upada). Pri tem ni razlog le knjižna nagrada, marveč 
tudi užitek in ponos, ko le-to prejmejo iz rok učitelja ali literarnega ustvarjalca.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berejo pa tudi pri rednem pouku za domače branje, pri čemer učiteljice izbirajo klasična dela kot tudi sodobna. 
Šestošolci so prebrane vsebine predstavili na drugačen, izviren način: 
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PORTAL FRANČEK 
 
Na ZRC SAZU, na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, so ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije 
objavili nov portal Franček (www.francek.si), ki prinaša odgovore na vprašanja o pomenu, sinonimiji, frazeologiji, 
pregibanju in izgovoru besed. Pojasni nam tudi, kako uporabljajo besede v narečjih, od kod izvira posamezna 
beseda in od kdaj lahko sledimo njeni rabi v slovenščini.  
 

http://www.francek.si/
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DAN DRŽAVNOSTI 
 
Feri Lainšček MOJA SLOVENIJA 
 
Nad morjem dviga se pogled z gora, 
med griči spušča se do ravnega, 
z občutkom lepega gre do srca – 
moja Slovenija, pozdravljena. 
 
V dvojini rima se in se smehlja, 
spreminja v pesem se in se igra, 
odpira vrata vsa –  je kdo doma? – 
moja Slovenija, pozdravljena. 

 
Daljav dotika se kot mavrica, 
na pot odpravlja se, je brez meja, 
a zmeraj vrača se kot lastovka, 
moja Slovenija, pozdravljena. 
 
Za mizo vabi te, te potreplja, 
kot bratu vse ti da, se ne proda, 
zdravica dviga se – izpij do dna! – 
 
moja Slovenija, pozdravljena. 

 
Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki obeležuje spomin na 25. junij 
1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti 
Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o 
samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni 
naslednji dan, 26. junija, na Trgu republike v Ljubljani.  
Korenine slovenske samostojnosti segajo najmanj v konec 80. let 
prejšnjega stoletja, ko so se v Sloveniji, ki je bila takrat del Socialistične 
federativne republike Jugoslavije (SFRJ), začele težnje za uvedbo 
demokratičnega sistema, tržnega gospodarstva in samostojne države. 
Prizadevanja so v nekaj letih pripeljala do prvih večstrankarskih volitev, ki 
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so potekale aprila 1990. Zmagala je koalicija Demos, ki je nato oblikovala vlado in delno tudi v dogovoru z opozicijo 
izpeljala ključne korake za osamosvojitev. 
23. 12. 1990 so se Slovenci za samostojno in neodvisno državo enotno odločili na plebiscitu. Po tem so stekle 
priprave na osamosvojitev. Slovenija je svojo samostojnost javno razglasila 26. junija 1991. 
(Vir: https://www.gov.si/novice/2021-06-28-slovenija-praznuje-svoj-30-ti-dan-drzavnosti in https://www.sta.si/v-srediscu/slovenija-30let) 

Zadnji  kulturni dan smo posvetili Sloveniji: ob rojstnem dnevu smo ji zapeli njeno pesem, himno, se seznanili z 
začetki našega osamosvajanja in ustvarjali na to temo. Če želimo biti veliki in prepoznavni v svetu, moramo imeti 
radi svojo domovino, se zanjo boriti v besedi in dejanju.  
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STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - SURS 
 

Zanimivo je primerjati podatke o osnovnošolskem izobraževanju nekoč in danes. Ozrimo se 50 let nazaj in 
poglejmo nekaj zanimivosti iz tistega šolskega leta v primerjavi z letošnjim: 
 
Šolsko leto 1970/1971: 
- v spominu bo ostalo kot prvo leto, v katerem ob sobotah ni bilo več pouka, 
- število učencev: 217.874, 
- število osnovnih šol: 1.017, 
- število učiteljev: 10.690 (od tega 77 % učiteljic). 

https://www.facebook.com/StatSlovenija/?__cft__%5b0%5d=AZXvEeOOqQbCXCR71lzR3Jkvn1QAgPYCH1u61OftLHRitmRRfuUiQ3tqm2Q2C1JGdolH0pA_l-VOoWrQqAqTyLzMy9dRfffY3mEp_QAFc8xWCCLLL2R-Ap2GgpLiOc6FupD95CR93ySZ2DqcrgEDdxIetnOmC3ISOYCzx4FxyyzfqaGY3pYRq666EJVthQb7czGbLxDR4K2ALH3urFkJzY-A&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Šolsko leto 2020/2021: 
- v spominu bo ostalo kot leto, v katerem je del pouka potekal na daljavo,  
- število učencev: 193.158, 
- število osnovnih šol: 821, 
- število učiteljev (podatek za 2019): 22.009 (od tega 87 % 

učiteljic). 
 
LEPE POČITNICE 
 
Medtem ko učenci počivajo in se pripravljajo na novo šolsko 
leto, pa je v šoli delovno: učitelji snujejo nove dogodke in 
pripravljajo urnike, učilnice se pleskajo, šoli se daje nova 
podoba tudi z gradbenimi podvigi, letos je to prizidek k 
telovadnici za športne pripomočke.  
 
 
 
 
 
Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Jelka Bojc 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
 
Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, VALENTINA GSELMAN, JOŽICA RAVŠ, MATEJA 
KREGAR, TJAŠA ŠUC VISENJAK, JASMINA PETELINŠEK, DORA OŽVALD, TATJANA AJD KRAMPL, NATAŠA 
MAVER ŠOBA, ČRTOMIR GOJKOVIČ 


