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Žive naj vsi narodi, 

ki hrepene dočakat' dan, 

da koder sonce hodi,  

prepir iz sveta bo pregnan, 

da rojak prost bo vsak, 

ne vrag, le sosed bo mejak! 
(dr. France Prešeren)  

 

Nastopil je najkrajši mesec v letu, februar. Naši predniki so ga še v času velikih zim 

imenovali kar svečan, saj so se v tem mesecu s streh pogosto lesketale ledene sveče. A zimi tudi 

letošnji februar ni naklonjen. In veseli kurenti, ki so po sprostitvi protikoronskih ukrepov obiskali tudi 

nas, so zaman preganjali zimo. No, morda pa so uspeli starko zimo priklicati in bo mesec marec 

bolj bel kot zelen. Pustimo se presenetiti.  

 

 

 

VALENTINOVA ŠKATLA PISEM 

 

Valentinovo je praznik, ob katerem si 

zaljubljeni med seboj izpovejo ljubezen in si 

izmenjajo darila, ki simbolizirajo ljubezen. V 

sklopu razširjenega programa so učenke 6.b 

pripravile Valentinovo škatlo pisem. Tematsko 

so jo okrasile in jo skupaj z navodili postavile na hodnik pritličja šole.  

 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Februar, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so imeli nekaj dni časa, da so napisali pisma in jih dali v »ljubezenski nabiralnik«. Na 

valentinovo, 14. 2. 2022, smo pisma razdelili med naslovnike, ki so se jih zelo razveselili. Ob prejemu 

ljubezenskih izjav so bili nekateri zelo sramežljivi, drugi spet ponosni in tretji čisto zaljubljeni.  

Zaupali so nam, da je nekatere stvari bistveno lažje zapisati, kot pa jih izreči. Prepričani smo, da je 

Valentinova škatla pisem opravičila svoj namen in nekaterim učencem polepšala dan, teden ali 

celo mesec. Kdo bi vedel 😊. 
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OTVORITEV KNJIŽNICE RAČE  
 

4. februarja 2022 se je otvorila nova enota Mariborske 

knjižnice, Knjižnica Rače. Le-ta se nahaja v pritličnih 

prostorih čudovitega raškega gradu. Kulturni program 

otvoritve so popestrili tudi učenci naše šole.  

S Kreslinovo uglasbitvijo Prešernove pesmi O, Vrba so se več kot odlično predstavili: David Ferš, 

Ana Burulič, Klara Ločičnik, Zoja Štern in Urban Polenčič.  
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PUST 2022  
 

Zadnji šolski dan, pred pričetkom težko pričakovanih 

zimskih počitnic, smo naše prostore obarvali v pustne 

barve. Šola je pokala po šivih od veselih in razigranih 

maškar, pustni utrip pa je v šolo prinesel tudi za naše 

učence nepričakovani obisk – na šolskem dvorišču so 

zaplesali kurenti 😊.  

Z bučnim pozvanjanjem zvoncev so zagotovo pregnali 

tetko Zimo.  

 

 

 

 

Za en dan je naša šola postala bolnišnica s                                       

prijaznim zdravstvenim osebjem, ki zna oskrbeti rane, 

naravnati ude in ozdraviti bolezni vseh vrst, predvsem pa 

prisluhniti majhnim in velikim pacientom v dnevni bolnišnični 

oskrbi.    

 

Kolektiv OŠ Fram vam želi barvito, razigrano pustno rajanje. 
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KROF 

K mizi sede stari grof, 

naroči si masten krof. 

K mizi sede še grofica, 

njej pa bolj diši potica. 

Gleda, gleda stari grof: 

»Šment, je majhen ta moj krof!« 

Lotil bi se še potice, 

če se ne bi bal grofice. 

(Anja Štefan) 

                          PUSTOV GOD 

Iz vseh krajev križem sveta  

v naše mesto so prišli, 

prav tako ko druga leta, 

vsevprek, stari in mladi, 

razigrani, nasmejani, 

sonca daljnega pijani, 

kralji, klovni in cigani, 

z lišpom pisanim obdani, 

da pri nas 

bo vesel predpustni čas. 

(Vera Albreht)  
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ANJA ŠTEFAN - PREJEMNICA NAGRADE PREŠERNOVEGA SKLADA 2022 
 

Pisateljica, pesnica in pravljičarka je diplomirala iz 

slovenistike in anglistike na Filozofski fakulteti v 

Ljubljani, magistrirala iz folkloristike. Deluje kot 

samostojna umetnica. Piše pesmi, pravljice in 

uganke, svoja besedila pa predstavlja tudi v 

predstavah in literarnih nastopih. Je začetnica 

profesionalnega pripovedovanja pri nas (od leta 

1995) in ustanoviteljica pripovedovalskega festivala 

Pravljice danes (1998).  

Številne ljudske pripovedi je oživila z objavami v 

revijah Ciciban in Cicido, slikanicah (Zlato kralja 

Matjaža, Trije prašički, Hudičeva volna, Od lintverna …) in knjižnih izborih (Čudežni mlinček, Za 

devetimi gorami, Zverinice, pozdravljene!), v letu 2019, ob 100. obletnici rojstva dr. Matičetovega, 

pa še v antologiji Tristo zajcev, najlepše slovenske ljudske pravljice iz zapuščine Milka 

Matičetovega. 

 Leta 2010 je v knjigi Anton Dremelj - Resnik pripravila prvo temeljito monografsko predstavitev 

ljudskega pravljičarja in njegovega repertoarja. V sodelovanju z najboljšimi slovenskimi ilustratorji 

je izdala vrsto avtorskih slikanic. Najbolj znane so Lonček na pike, Bobek in barčica, Sto ugank, 

Gugalnica za vse, Melje, melje mlinček, Zajčkova hišica … (Vir: https://drustvo-dsp.si/pisatelji/anja-stefan/) 
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100 LET ROJSTVA ELE PEROCI 
 

Priljubljena pisateljica, novinarka, urednica in 

pedagoginja je študirala na državnem učiteljišču v 

Ljubljani in študij prekinila sredi vojne, leta 1942; na 

oddelku za pedagogiko Filozofske fakultete v Ljubljani 

je diplomirala leta 1954. Po končani vojni, leta 1945, je 

začela poučevati v osnovnih šolah, od leta 1948 je kot 

novinarka delala v uredništvih mladinskih revij Pionir in 

Ciciban.  

 

Zaslovela je predvsem kot pisateljica del za otroke. 

Izoblikovala je privlačen tip sodobne mestne pravljice. 

Njena prva objavljena pravljica je bila Moj dežnik je 

lahko balon, ki je postala klasika med deli za otroke 

(od izida leta 1955 je bilo natisnjenih več kot sto tisoč izvodov). Sledile so ji še mnoge druge 

slikanice (na primer Hišica iz kock), pravljice, pesmice, radijske in lutkovne igre. 

 

Najbolj znana je Muca copatarica (prav tako natisnjena v več kot sto tisoč izvodih). Njene 

slikanice so ilustrirali reprezentativni slovenski ilustratorji, prevladujejo pa ilustracije Ančke Gošnik 

Godec (Muca copatarica) in Marlenke Stupica (Moj dežnik je lahko balon). Njena dela so 

prevedena v več svetovnih jezikov.  (Vir: https://www.mladinska-knjiga.si/avtorji/ela-peroci) 
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Naši učenci se udeležujejo literarnih natečajev in posegajo po različnih nagradah, a tega ne 

počnejo samo zaradi nagrajevanja, pesnijo in pisateljujejo tudi zgolj za zabavo. 

 

STRAH IMA VELIKE OČI 

 

Nekoč je živela družina lisic. Mama, ata in dva otroka. Bili so zelo zabavna družina. Živeli so v lisičji 

votlini sredi smrekovega gozda. Nekega sončnega dne so šli na sprehod in srečali medveda 

Rjavčka. Rjavček je bil medvedji dojenček in še ni znal govoriti. Tudi on je bil na sprehodu z mamico 

in sestrico, vendar se je med potjo igral in ni opazil, ko sta mamica in sestrica zavili na drugo pot. 

Šele ko je bilo vse tiho, je opazil, da medvedke ni več. Sedel je na tla in jokal in ni znal povedati, kaj 

je narobe. Prvi ga je videl mali lisjaček. Stekel je k mamici in ji povedal, da tam sedi neznano bitje. 

Malega lisjačka je bilo strah, ker še nikoli ni videl medvedka. Zato se je stisnil k očku. Sestrica je bila 

bolj pogumna in je šla k medvedku, ki je še vedno jokal. Tudi očka je pristopil in rekel, da pozna 

medvedkovo mamo. Rekel je tudi, da mogoče ve, kje bi lahko bila, saj jo je večkrat srečal na 

sprehodu. Bratec se zdaj ni več bal medvedka in mu dal roko in skupaj so odšli globlje v gozd. 

Mamica in sestrica medvedka sta bili zelo zaskrbljeni. Na ves glas sta klicali medvedka. Joj, kako 

sta se začudili, ko jima je naproti prišla lisičja družina, z njo pa tudi medvedek. Mamica je planila k 

sinu in ga začela poljubljati. Vsi so bili zelo srečni, ker so bili spet vsi skupaj. Medvedki so lisičke 

povabili k sebi na dom na medvedji sladoled. Mali lisjaček je pojedel kar osem kepic. Ugotovil je, 

da se medvedov res ni treba bati.  
(Pia Šoba, 3. a) 
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ŠPORTNI DAN 

 

17. 2. 2022 so se učenci 5. b in 8. a razreda v sklopu 

zimskega športnega dne preizkusili v vodnih izzivih in se ob 

tem izredno zabavali.  

 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI – 7. RAZRED 
 

Zima ni prišla, sneg ne leti z neba…  

Ha, ha, ha, a je šola v naravi vseeno bila😊. 

 

Pred zimskimi počitnicami, in sicer od ponedeljka,   

21. 2., do petka, 25. 2., so naši sedmošolci uživali v zimski 

šoli v naravi.  

Bivali so v hotelu Zarja in se pridno učili smučarskih veščin 

ali pa nadgrajevali smučarsko znanje.  

Dnevi so bili zelo razgibani, pestri in polni vragolij, novih 

spoznanj in še česa.  

Tako kot otroci je bilo pestro tudi vreme. Doživeli so vse: od snežnega meteža do prekrasnega 

sončnega dne in prave zime. Samo minilo je prehitro… 
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O njihovih dogodivščinah naj spregovorijo fotografije. 
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ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA 

 

V ponedeljek, 17. 1. 2022, smo izvedli šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja. 

Tekmovanja se je zaradi slabe epidemiološke slike udeležilo le 6 učencev in učenk 8. in 9. razreda. 

Udeležbo na regijskem tekmovanju, ki bo 26. 3. 2022, so si priborili trije učenci, priprave nanj pa že 

potekajo. Držimo pesti in učencem želimo veliko uspeha.  

 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE 
 

V soboto, 5. februarja 2022, se je v Gornji Radgoni odvilo državno tekmovanje iz razvedrilne 

matematike. Učenci Vitan Magdič, Jaša Šoba in Eneja Zavec Blažič so več kot odlično zastopali 

našo šolo. Eneja Zavec Blažič je dosegla zlato priznanje, Jaša Šoba srebrno. Vsem tekmovalcem 

iskreno čestitamo. 
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POZDRAV IZ SARAJEVA 
 

PREŠERNOV DAN 

8. februarja je Veleposlaništvo Republike Slovenije v 

sodelovanju s Slovenskim društvom Cankar iz Sarajeva 

obeležilo slovenski kulturni praznik, Prešernov dan. Kulturni 

program se je začel z branjem Zdravljice ter nagovorom 

veleposlanika Damijana Sedarja in predsednice društva 

Cankar, Verice Džindo.  

V okviru kulturnega programa je potekal recital, posvečen slovensko-bosanskemu pesniku Josipu 

Ostiju. Ostijeva sveža, globoko osebna in izrazno močna ljubezenska lirska je doživela izjemno 

priljubljenost, prozna dela, ki jih je objavljal v zadnjem obdobju svojega življenja, pa sodijo med 

najpomembnejše literarne dokumente prelomnih in tragičnih dogodkov zadnjih desetletij. Njegov 

impozanten prevajalski in literarni opus, od leta 1995 v slovenščini, obsega: 40 pesniških zbirk, 12 

knjig proze, 30 zbirk esejev, 3 knjige pogovorov in dopisovanj ter 24 antologij slovenske in bosansko-

hercegovske poezije in proze. Iz slovenščine je prevedel neverjetnih 140 knjig in dramskih besedil. 

Bil je tudi eden izmed najbolj prevajanih bosanskih in slovenskih avtorjev. Neprecenljiv je bil tudi 

Ostijev angažma pri humanitarni pomoči za begunce, pisatelje in otroke v obleganem Sarajevu. 

Njegove pesmi v slovenščini in bosanščini  sta brala Jelena Garić, študentka Biotehniške fakultete 

v Ljubljani, in Matej Slokar, dijak tretjega letnika Katoliškega šolskega centra Sarajevo, o njegovi 

humanitarnosti in dobroti pa sta spregovorili Verica Džindo in Dina Maksumić.  
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France Prešeren je za ustvarjanje navdihnil tudi naše učence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUSTNE DELAVNICE ZA ODRASLE IN OTROKE 

 

V četrtek, 17. 2. 2022, je v prostorih Slovenskega društva 

Cankar potekala pustna delavnica za odrasle učence 

dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Sarajevu.  
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 Nastalo je veliko lepih mask, ki bodo poslana na 

tekmovanje v okviru Slovenskega veleposlaništva v 

Sarajevu.  

 

V petek, 18. 2., je bila še ena delavnica, na kateri 

so sodelovali še osnovnošolci in srednješolci, ki prav 

tako obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika 

in kulture v Sarajevu.  

 

 

 

SLOVENSKO-NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 

 

Po izboru slovenske in nemške literature, katero smo zabeležili na kazalkah, so tretješolci ustvarili 

elektronsko knjigo Kozlovska sodba v Višnji Gori, petošolci pa so se zabavali ob zgodbah Marjana 

Tomšiča, Frkolini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Februar, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Februar, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Februar, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANJE NE POZNA MEJA 

 

Naši prijatelji iz Brestovca so se, kot mesecu zaljubljenih pritiče, ukvarjali z ljubezensko poezijo: 
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NAŠA MALA KNJIŽNICA 

 

Projekt Naša mala knjižnica, v okviru katerega tretješolci prebirajo oz. 

poslušajo dela tujih in slovenskih avtorjev ter rešujejo zabavne naloge in 

likovno-literarno ustvarjajo, je v polnem zamahu. Ob času pusta so se 

'posladkali' z zanimivo zgodbo Petra Svetine, Debela pekovka, ki 

pripoveduje o Margot, zaposleni v pekarni na glavni železniški postaji. In 

peče… krofe. Sveže in slastne! Toda pekovka ima skrivnost. Nenavadno 

skrivnost. Včasih zleze v krof in … (če vas zanima, kaj stori, preberite 

slikanico). 

 

Učence v mesecu marcu čaka tekmovalni kviz, ko se bodo virtualno 

pomerili z osnovnošolci drugih šol in skušali 

osvojiti eno izmed nagrad.  

 

Za pridne bralce in poslušalce knjig v tem projektu pa 

pripravljamo presenečenje leta, in sicer virtualno srečanje z 

litvanskim pisateljem Benasom Berantasom, katerega slikanico, 

Bav bav, so spoznali. 

 

 

 

 

 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Februar, 2022 

DAN MATERNEGA JEZIKA – 21. FEBRUAR 

 

Namen mednarodnega dneva maternih jezikov je spodbujanje spoštovanja tako lastne 

materinščine kot tudi drugih ljudi ter njihovih materinščin in kultur. Na ta dan še posebej opozarjamo 

na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti po svetu. 

Materni jezik je jezik, s katerim nas prvič ogovori mama, je tisti, v katerem spregovorimo svojo prvo 

besedo, zato mu rečemo tudi prvi jezik. Z maternim jezikom se najlažje izražamo, razmišljamo, 

pišemo, sanjamo in na splošno komuniciramo. Družbeno gledano je materi jezik pomemben za 

razvoj in krepitev narodne zavesti. (Vir: https://www.aspnet.si/teme-in-mednarodni-dnevi/mednarodni-dnevi/mednarodni-

dan-maternih-jezikov.html) 
 

 

Moj materni jezik je kot moja dežela, majhen, a čudovito lep. Verjamem, da tujcem nerazumljiv, 

morda skrivnosten, a zame je domač, pogosto smešen, včasih robat.  

Z mojim jezikom se zbudim, popoldan na kavču zaspim, v mojem jeziku sanjam.  

(Boris Kolar) 
 

 

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 

Urednici: Simona Napast, Slavica Zafošnik 

Zbral in uredil: uredniški odbor 

 

Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, SLAVICA ZAFOŠNIK, LAURA ŠADL, DORA OŽVALD, MATEJA KREGAR, NATAŠA 

MAVER ŠOBA, JASNA BELAS, POLONA ČUK KOZODERC 

Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 


