
OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

September, 2021 

 

V novo šolsko leto vstopamo z mešanimi občutki negotovosti in nelagodja, kaj nam bo prineslo. Vsi skupaj 

si želimo, da nas ne bi doletela zapiranja šol, ki bi s seboj prinesla neljubo šolanje na daljavo, in s tem 

izgubo prepotrebne človeške bližine in osebnega stika. 

Verjamemo pa, da se bomo prilagodili vsakršni situaciji, iz nje potegnili najboljše, predvsem pa delali za 

skupno dobro in zadovoljstvo vseh. 

Število šolajočih se otrok na naši šoli iz leta v leto raste, letos se ta številka bliža že 370. Veseli smo otroškega 

vrveža in živžava ter vsakoletnih mladih upov, ki s prestopanjem šolskega praga odpirajo okno v svet. 

V letošnjem šolskem letu je bilo takšnih novih zvedavčkov in zvedavčic 42. Vsi po vrsti pa komaj čakajo, da 

jih učiteljice povedejo v svet učenosti. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

September, 2021 

 
 

 
 

 
VEČERNICA  
 
25. večernico je za knjigo Vrnitev iz cikla zgodb iz kamene dobe prejel Sebastijan 
Pregelj. Dečka Brina so učenci v lanskem šolskem letu prebirali za Cankarjevo 
priznanje, svoje vedenje o življenju v času koliščarjev pa bodo lahko nadgradili s kar 
sedmimi deli zbirke, ki govori o življenju kamenodobnih ljudi.  
Zakaj je zbirka sploh nastala, avtor razloži takole: »Želel sem napisati serijo, ki bi bila 
po eni strani dovolj napeta, da bi pritegnila fante, ki malo manj radi berejo, po drugi pa 
vsaj nekoliko poučna. Ker tudi pri pisanju za odrasle rad vključim manj znane dogodke 
iz preteklosti, se mi je utrnila ideja, da bi napisal zgodbo o ljudeh, ki so pred dobrimi 
pet tisoč leti živeli, kjer zdaj živimo mi. Edino večje delo, ki obravnava obdobje 
koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju, so Jalnovi Bobri. Kasneje so – z nekaj 
izjemami – koliščarji izginili iz knjig. Celo v osnovnošolskih učbenikih se pojavijo zgolj 
mimogrede, po drugi strani pa so kolišča z Ljubljanskega barja na seznamu Unescove 
kulturne dediščine.«  
              (Vir: https://www.dnevnik.si/1042973218) 

 

 

  

 

ŠPORTNI DAN, 15. 9. 2021 
   
Jesenski športni dan je za vse, učitelje in učence, najzabavnejši. Učenci se s kompasi in delovnimi listi podajo v različne smeri, 
iščejo določene točke, rešujejo uganke, gubajo možgane ob težjih nalogah, predvsem pa se razgibajo in spoznajo svojo 
bližnjo okolico.  Vsako leto se kakšna skupina tudi izgubi in ne doseže vseh predpisanih ciljev, letos je to uspelo dvema 
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TEHNIŠKI DAN: SPIRIT, Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI 
 
Učenci osmih razredov so 28. 9. 2021 preživeli pester, inovativen, ustvarjalen in 
zabaven dan. V okviru projekta Spirit so krepili podjetniške in druge kompetence 
in pri tem zelo uživali.  
Najprej so se urili v osnovah podjetnosti, nato reševali probleme s pomočjo t.i. 
design thinkinga, procesa, ki združuje kognitivne, strateške in izvedbene procese, 
nazadnje pa z izobraževalnim sistemom Canvas v skupinah načrtovali svojo pot od 
ideje do realizacije. Dokaze so pod budnim očesom komisije predstavili drug 
drugemu. Njihov trud in inovativnost sta bila poplačana, saj je bila najboljša 
podjetniška ideja nagrajena. Učence je izvajalka dneva (Barbara) ves čas 
opozarjala tudi na govorico telesa. Ob koncu dneva so se vsi strinjali, da bodo 
podjetniško ustvarjali še naprej, pri čemer jim želimo obilo užitkov in uspehov. V 
mesecu oktobru bodo svojo podjetnost poglobili še na Spirit vikendu. 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

September, 2021 

VARNOST IN EVAKUACIJA 
 
Konec septembra smo tehniški 
dan posvetili varnosti, ki je 
zajemala različne teme s 
predavanji in delavnicami: 
 

- prometna varnost, varna 
pot v šolo, različne 
dejavnosti na temo 
varnosti, ukrepanje ob 
naravnih nesrečah, šolski 
načrt evakuacije; 

- ogled gasilskega doma; 
- temeljni postopki 

oživljanja; 
- varnost na internetu (lažne 

novice, spletne prevare). 
 

Zagotovo je bila za vse najbolj 
zanimiva evakuacija ter ogled 
spretnosti in dela gasilcev. 
Tovrstne vaje so več kot 
dobrodošle za seznanitev, kaj vse 
se lahko pripeti ob naravnih 
nesrečah ali takšnih, povzročenih zaradi človeške malomarnosti ali napake, a želimo si, da ostanemo le pri vajah in 
demonstracijah.  
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NAŠI ŠPORTNIKI, JUDOISTI IN ATLETI 
 
V soboto, 25.9.2021, je na Prevaljah potekalo državno prvenstvo v judu. Pod vodstvom trenerjev Mitje Jenuša in Maria Rudla 
je nastopila številčna ekipa judo kluba Apolon. Ališa Repnik je v svoji kategoriji do 40 kg dosegla 1. mesto in osvojila naslov 
državne prvakinje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na mariborskem atletskem stadionu Poljane je 25. in 26. septembra potekalo državno 
prvenstvo v atletiki za pionirje in pionirke U-12 (rojeni 2010 in 2011) in U-14 (rojeni 2008 in 
2009). Udeležila sta se ga tudi učenca OŠ Fram, Gašper in Oskar Vedlin, sicer člana AK 
Slovenska Bistrica. Gašperju se je na 60 m uspelo uvrstiti v B finale, skupno pa je s časom 9,20 
sekund osvojil 15. mesto. Med rojenimi v 2011 je sicer dosegel 4. čas, le 9 stotink za 
najhitrejšim.  
Oskar je tekmoval v skoku v daljino, kjer je z daljavo 429 cm dosegel 5. mesto v državi. 
Iskrene čestitke vsem mladim športnikom. 
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EKSKURZIJA V AVSTRIJO 
 
V soboto, 18. 9. 2021, so se po dolgem času v okviru pouka nemščine ponovno podali na ekskurzijo. Tokrat jih je pot popeljala 

v Klagenfurt (Celovec), kjer so občudovali opice makaki in spremljali 
njihove norčije. Po panoramski vožnji skozi staro mestno jedro so 
občudovali še otoček Maria Wörth in si nabrali energijo za sladek 
povratek proti Sloveniji.  

 
OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI 
IN SE VESELIJO 
 
2. 9. je v Sakušaku potekalo super finale 
že 7. sezone oddaje Otroci pojejo 
slovenske pesmi in se veselijo. V 
kvalifikacijah je sodelovalo preko 700 
osnovnošolcev iz Slovenije, v finale pa 
se jih je uvrstilo 13 iz nižje kategorije (1. 
– 5. razred) in 14 iz višje (6. – 9. razred).  
Osnovno šolo Fram sta zastopali Taja 
Maver (5.r) in zdaj že naša bivša učenka 
Manca Karo. Odrezali sta se odlično. 
Strokovna komisija v sestavi Eve Boto, 
Jožeta Potrebuješa in Rebeke Dremelj 

je zanju podala same pohvale. 
Ponosni smo lahko na naše mlade talente. Bravo.  
 
Oddaji je posnela tudi televizija Slovenija. O datumu predvajanja vas bomo pravočasno obvestili. 
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ZVEDAVČKI 

 
25. 9. 2021  so  v oddaji Zvedavčki Radia Maribor sodelovali naši učenci, ki so se z novinarko Tamaro Zupanič Čučnik 
pogovarjali o mednarodnem pevskem tekmovanju Balkan poje. Oddaji lahko prisluhnete na povezavi: 
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174807937?s=radio.  

 
NOB SPOMIN 
 
24. 9. so učenci Katja Žgank, Ana Burulič, Anja Ivančič, Dominik Fras, Nina Lešnik, Pia Soršak in Taja Maver z mentoricama 
Valentino Gselman in Doro Ožvald ob povabilu KO ZB za vrednote NOB Fram pripravili krajši program v spomin na požig 
Planice. Nastopili so z recitacijami in pesmimi, ob tem so se izredno potrudili in poslušalcem obudili spomine na čustven 
tragičen dogodek. Na spominski slovesnosti so nastopili tudi pevci MePZ dr. Pavel Turner Fram (istoimenskega KUD-a), ki so 
zapeli pesem Gozdič je že zelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174807937?s=radio
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ŠOLA V NARAVI ZA PETOŠOLCE 
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IZMENJAVA V ŠPANIJO, 26. september – 2. oktober 

 
Po letu in pol trajajočem 
premoru in zastalem življenju po 
vsem svetu se počasi vračamo v 
stare tirnice, a z novimi 
navadami, zapovedmi in 
predpisi. 
Po tem, ko so nas naši Erasmus+ 
partnerji v sklopu projekta 
Overcome obiskali v Sloveniji 
februarja 2020, smo po vseh 
prepovedih, odpovedih in 

kolobocijah s testiranji, prebolevanjem in cepljenjem znova prestopili državno mejo ter preko Avstrije poleteli v sončno 
Malago, kjer so nas poleg španskih prijateljev nestrpno pričakovali še učitelji in učenci iz Nemčije in Finske, medtem ko smo 
pogrešali partnerje s Cipra, kjer še vedno velja prepoved zapuščanja države. Učenci so bili nastanjeni pri družinah, ki so jih 
razvajale s turističnimi ogledi, zabavnimi aktivnostmi in lokalno kulinariko. Novaschool Aňoreta jih je navdušila z različnimi 
športnimi površinami, olimpijskim bazenom in savnami za sprostitev. Skupaj s svojimi prijatelji so se udeležili ur pouka in 
primerjali oba izobraževalna sistema (in spoznali, da slovenski sploh ni tako slab, prej nasprotno), kar je tudi eden izmed ciljev 
tovrstnih projektov: izmenjava izkušenj na področju izobraževanja, obenem pa sklepanje prijateljstev, krepitev 
komunikacijskih in socialnih veščin, ne nazadnje pa, kar je najpomembnejše za naš projekt, seznanjanje z različnimi športi v 
partnerskih državah. Bila je še ena neprecenljiva izkušnja.  
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PEDAGOGIKA 1:1 
 
V okviru projekta si je nekaj delavk naše šole ogledalo sejem Ars 
Electronica (Kepler Park). Festival Ars Electronica v Linzu velja za 
največjega in enega najpomembnejših festivalov za umetnost, 
tehnologijo in družbo. Osrednja tema festivala Post City – Življenjski 
prostori  za 21. stoletje predstavlja mesto kot družbeni eksperiment in 
vpliv digitalne revolucije na mesta prihodnosti.   
Po sejmu je sledil ogled starega jedra: glavni trg, Deželna cesta, 
kužno znamenje, stara in nova  stolnica, stara mestna hiša, Mozartova 
hiša, grad in deželno gledališče. Za konec so se udeleženci povzpeli še 
na hrib  Pöstlingberg, od koder je lep pogled na mesto in okolico in 

kjer stoji tudi istoimenska bazilika. 
 
 
LIKOVNI NATEČAJ 
 
Sodelovali smo na 1. državnem likovnem natečaju Ustvarjamo za ZOO planet. 
Z veseljem sporočamo, da je bilo likovno delo avtorice Neli Čolnik pod 
mentorstvom učiteljice Jelke Bojc izbrano s strani strokovne komisije in je osvojilo 
1. mesto v kategoriji OŠ 1. VIO. 
Vsa nagrajena dela iz vseh kategorij likovnega natečaja bodo predstavljana v okviru 
spletne razstave, katere otvoritev bo 4. 10. 2021. Link do same razstave bo 
posredovan naknadno. 
 
Čestitke mladi likovnici! 
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KORONAVIRUS (SARS-COV-2) 
 
Na naši šoli želimo zagotoviti varno in zdravo učno okolje, zato se trudimo pri upoštevanju odlokov v zvezi s preprečevanjem 
prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2: 

- Vzgojno-izobraževalnega procesa se udeležujejo le zdravi učenci in zaposleni brez znakov obolenj. 
- Starši in druge osebe, starejše od 15 let, lahko v šolo vstopajo le, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali 

testiranja (PCT). Izjema so starši in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v 1., 2. ali 3. razred, saj zanje izjemoma 
ta pogoj ne velja.  

- Za vse druge prihode staršev v šolo (pogovorne ure in roditeljske sestanke) prav tako vselej velja pogoj PCT. 
- Obvezno je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje 

varnostne razdalje, zračenje prostorov. 
 
Ob upoštevanju priporočil NIJZ se lahko izvajajo vse dejavnosti in programi, vključno z dnevi dejavnosti, ekskurzije, šola v 
naravi in plavalnimi tečaji. Pri načrtovanju in izvedbi se upoštevajo navodila za izbrani model B. 
Prevozi učencev se izvajajo v skladu s higienskimi priporočili NIJZ. 
 
Izjeme pri nošenju zaščitnih mask so: 

- otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, 
- učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, ko so izključno v matičnemu oddelku, 
- vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki pri opravljanju neposrednega dela z otroki, 
- višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, 
- govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra, 
- osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre, 
- osebe s posebnimi potrebami, katerim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, 
- učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje in pouku športa. 
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POZDRAV IZ SARAJEVA 
 
SPREJEM ZA MATEJO KREGAR 

 
24. septembra 2021 so na veleposlaništvu Slovenije v Sarajevu sprejeli  
učiteljico dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Sarajevu, 
Zenici, Kaknju in Brezi, gospo Matejo Kregar, ki poučuje dopolnilni 
slovenski jezik Slovence in potomce le-teh, otroke, mladostnike in 
odrasle. Povedala nam je, da ima med nadobudnimi učenci tudi starejše 
od 80 let. Veleposlaništvo ji bo pri delu nudilo vso podporo, zaželeli so ji 
veliko uspeha v novem šolskem letu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABOR ZA UČENCE SLOVENŠČINE 
 
SU (Slovensko udruženje) "Jožef Špringer" Kakanj je bil 
gostitelj otrok slovenskega porekla iz Bosne in 
Hercegovine na Bočici pri Kaknju. Tabor je potekal od 26. 
do 28. avgusta in je gostil okoli 40 otrok iz Banja luke, 
Tuzle, Zenice in Kaknja. 
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XVI. ATELJE POD KRNOM, 21. avgust 
 

Drežnica, majhna vas pod Krnom, je bila 
šestnajsto leto prizorišče srečanja ki privabi 
številne domače in tuje likovne ustvarjalce. 
Letos je društvo Cankar prejelo povabilo 
organizatorjev, Kulturnega društva likovnih 
umetnikov Tolmin pod vodstvom Dareta Trobca, 
in se z majhno ekipo likovnih ustvarjalcev 
odpravilo v Slovenijo. 
Večina jih še nikoli ni bila v tem kraju Slovenije. 
Po dolgi, naporni vožnji, gneči na meji in vročini 
so najprej vsi popadali v posteljo, a ko so se 
zjutraj zbudili, so se počutili kot v pravljici, 
obdani s pašniki in čudovito gorsko sceno. Vpijali so lepote in vonj gora, občudovali lepe hiše, 

okrašene s cvetjem, gorski potok, slap in še bi lahko naštevali. 
Umetniki so se razpršili po vsej vasi in izbirali poljubne likovne motive.  
Umetnike sarajevskega  društva Cankar je na svojem dvorišču gostil dr. Lazar Marjan. Iskrena hvala za vso gostoljubje. 
Na srečanju je sodelovalo 40 odraslih umetnikov in 23 otrok, ki so ustvarjali pod strokovnim vodstvom mentorice. 
Razstava vseh del se je odvijala v Zeleni hiši v Kobaridu. Gostje so bili počaščeni tudi z obiskom kobariškega muzeja, ki jih je 
navdušil s svojo bogato zbirko. 
 
 
SLOVENIJA Z ROKOV ROKI Z BOSNO 
 
Na podlagi prošnje Bosne in Hercegovine je slovenska vlada sprejela sklep o donaciji 100.620 
odmerkov cepiva proti covid-19, proizvajalca BioNTech/Pfizer. 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

September, 2021 

OBISK IZ SLOVENIJE 
 
Ministrica dr. Jaklitsch je obiskala Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo 
Trbovlje, kjer jo je ravnateljica Jelena Keršnik najprej popeljala po šoli, ministrica 
je pozdravila dva razreda dijakov, ki so se pravkar pridno učili novih jezikov, 
sledil pa je pogovor o sodelovanju s srednjo šolo v Kaknju v okviru projekta 
»Medkulturni dialog mladih z novimi spoznanji skozi kulturo« z učitelji in 
dijakinjami, ki sta bili na izmenjavi. Srečanja se je udeležila tudi predsednica 
društva »Jožef Špringer« v Kaknju, gospa Davorka Drijenčić. Ministrica je 
pozdravila tovrstno sodelovanje in poudarila, da jo resnično veseli, da se šola na 
ta način povezujejo z našimi rojaki po svetu. Ponudila pa je tudi pomoč urada pri 
povezovanju še z drugimi slovenskimi društvi v izseljenstvu.  
Sodelovanje s šolo je predlagalo prav Slovensko združenje »Jožef Špringer« Kakanj, ker sta si mesti zelo 
podobni (industrijski občini, rudnik, elektrarna, cementarna, geografski položaj) in ker je v Trbovljah rojen 
prvi in dolgoletni predsednik in ustanovitelj društva, gospod Jožef Špringer, po katerem združenje nosi 
ime. 
 
ČUTIM SLOVENIJO 

 
Ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije in 
praznovanju predsedstva Republike Slovenije s strani Sveta 
Evropske unije se je v Banja Luki začela trimesečna 
promocijska akcija "Čutim Slovenijo". Kmalu ji bodo sledila še 
druga mesta: Tuzla, Mostar in Sarajevo. 
Za uspešno realizacijo akcije so odgovorna tudi slovenska 
podjetja s sedežem v Bosni in Hercegovini. 

Projekt je tudi prispevek Veleposlaništva Republike Slovenije k evropskemu tednu mobilnosti.  
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NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2021 (9. september–10. oktober) 

 
Četrta izpeljava Nacionalnega meseca skupnega branja (NMSB 
2021), ki jo spremlja promocijsko-komunikacijska akcija Beremo 
skupaj, se bo zaključila ob koncu Tedna otroka® (10. oktobra), a 
se bodo dogodki v okviru projekta nadaljevali še po tem datumu. 
V okviru projekta se bo pod geslom Beremo zvrstilo okrog 850 
dogodkov več kot 180 izvajalcev, ki vabijo bralce k skupnemu 
druženju ob knjigah. S tem bomo presegli ne samo lansko število 
dogodkov, ko je dogajanje pogosto potekalo prek spleta, temveč 
tudi tisto iz leta 2019. (Vir: https://nmsb.pismen.si/ 

 

 

PODELITEV ČASTNIH LISTIN IBBY 
 
Na 37. kongresu IBBY v Moskvi je Katja Stergar, JAK, (na fotografiji zadnja v vrsti) 
prevzela plakete za naše ustvarjalke: pisateljica Nataša Konc Lorenzutti za knjigo 
Zvezek in brezvezek (Miš, 2018), ilustratorka Ana Zavadlav za ilustracijo knjige T. 
Tellegena Čriček in temačni občutek (MK, 2017) in prevajalka Ana Barič Moder za 
prevod knjige S. Crossan Zavetje vode (MK, 2018).   
Slovenske predstavnice pa so se tudi odrezale s predstavitvenimi referati: Tina 
Bilban: My world and our world: Specifics of translated non-fiction and non-fiction 
written by Slovenian writers (prek spleta); Petra Potočnik: With books into the world (prek spleta); Katja Stergar: Every Story 
Matters - EU project with strategies for making more inclusive book and making diversity in books a mainstream. 
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS je prejemnik nagrade Slovenske sekcije IBBY 2021. 
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ČUDEŽNA KLOP 
 
Čudežna klop je zvočna instalacija na vrtu Društva slovenskih pisateljev, kjer literaturo 
lahko poslušamo. Skrbno izbrana besedila in raznoliki literarni glasovi se povezujejo z 
literarnim dogajanjem v mestu. 
Instalacijo so odprli maja v okviru Festivala Fabula, tokrat pa v okviru Festivala Bobri in 
v  sodelovanju z RTV Slovenija vabijo k poslušanju naslednjih vsebin za otroke.  
* Peter Svetina: Junaška pravljica, 
* Nataša Konc Lorenzutti: Nekoč je živela, še vedno živi, 
*Srečko Kosovel: Zato jadramo, jadramo v svet (v sodelovanju s Prešernovim 
gledališčem Kranj), 
 *Saša Pavček: Rumi in kapitan,  
* Pet pravljic iz svetovnih izročil, 
* Zlata vrtnica, armenska pravljica. 
  
Pridite, sedite, pritisnite gumb in prisluhnite izbranim zvočnim vsebinam za otroke! 
 
 
 
NACIONALNA IN MEDNARODNA IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK 
 
Vsako leto se pridružujemo izmenjavi knjižnih kazalk tako s šolami v slovenskem kot tudi v mednarodnem prostoru. 
Partnerske šole nam izbirajo koordinatorji projekta. Letos so nam dodelili OŠ Litija in OŠ Meje iz Splita.  
Kazalke pridno delajo petošolci ter učenci 6. in 7. razredov pri izbirnem predmetu likovno snovanje. 
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VREDNOST IN POMEN ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA 
 
Šolski knjižničarji Rhode Islanda, ki se združujejo v sekciji, ki je del Knjižničarskega združenja Rhode Island (ZDA), so posneli 
kratek dokumentarni film, s pomočjo katerega so želeli prikazali vrednost in pomen šolskih knjižničarjev ter ga uporabili v 
zagovorniške namene. 
Videoposnetek (v angleščini) je dostopen za ogled (licenciran pod javno licenco Creative Commons 4.0): 
https://vimeo.com/445826301/def52b7668. 
 
 
IMEJMO RADI SVOJO DOMOVINO 
 

Če je bila v letu 2020 Slovenija glede varnosti na 9. mestu, smo se letos povzpeli še 
nekaj stopničk višje, in sicer na 5. mesto. Raziskavo opravlja The Institute for 
Economics and Peace. 
 
 

HUMANITARNA AKCIJA ZBIRANJA ZAMAŠKOV SE NADALJUJE 
 
V prvem nadstropju bo v ta namen postavljen manjši zabojnik, kamor lahko oddate 
zamaške. Vanj ne sodijo ostali predmeti, prav tako ne ostanki hrane. Skupaj naredimo nekaj koristnega za naravo in tistega, 
ki potrebuje pomoč. 
 

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, VALENTINA GSELMAN, MATEJA KREGAR, VESNA LEŠNIK, JOŽICA RAVŠ, ČRTOMIR 
GOJKOVIČ, NATAŠA MAVER ŠOBA, TJAŠA ŠUC VISENJAK, DORA OŽVALD 
 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 

https://vimeo.com/445826301/def52b7668

