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Na polju rožice cveto, na drevju pa ptički pojo, 

z neba nam sveti sonček zlat, že prišla je k nam pomlad. 

Iz gozda sem pa znani glas naznanja, da prišla je v vas 

spet dobra mila kukav'ca, srca moj'ga ljubica. 

(J. Bitenc) 

 

»Ku-ku, ku-ku, iz gozda odmeva, ku-ku, ku-ku, že kukavce glas.« Tiho nastopil je čas nove pomladi. 

Mesec marec nas je pozdravil s hladnimi temperaturami, a kaj kmalu nas je grelo že toplo 

spomladansko sonce. Še posebej nas pa je razveselilo, da je tudi  naše neutrudljivo šolsko delo 

lahko zadihalo z vsemi pljuči. Odprava obveznih mask in drugih protikoronskih ukrepov nam je 

vlilo energije in optimizma, da skupaj veseli zremo v zeleno pomlad.  

 

OBISK TEHNOPARKA CELJE  

 

Učenci 4. razredov so se 15. 3. 2022 namenili v prvi park za spodbujanje 

znanosti, tehnologije in inovativnosti v Sloveniji, Tehnopark Celje. 

 

Pridobili so neposredno izkušnjo iz naravoslovja in tehnologij ter 

zavedanje, kakšen pomen ima razvoj tehnologij za naše življenje in za 

svet, v katerem živimo. 

 

Skozi igralne postaje so otroci spoznavali mnogo zanimivega o človeškem 

telesu, ekologiji, energiji, naravoslovju, iluzijah, prihodnosti, fiziki, 

matematiki, astronomiji ter uživali še ob mnogih izzivih.   
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SVETOVNI DAN POEZIJE IN PRIPOVEDNIŠTVA 

 

Vsako leto na marčevski ekvinokcij praznujemo ustno pripovedovanje zgodb. Na ta dan ljudje na 

veliko pripovedujejo in poslušajo različna besedila na različnih lokacijah po svetu. Udeleženci so 

vabljeni, da pripovedujejo zgodbe znanih avtorjev, še bolj pa, da povedo kaj zanimivega iz 

svojega življenja in tako med seboj stkejo prav posebne vezi.  
(Vir: https://www.leemeta.si/blog/zanimivosti/jezikovni-prazniki-v-letu-2022) 
 

21. marec so za dan poezije razglasili na pobudo Unesca leta 1999 z namenom promoviranja 

branja, pisanja, objavljanja in učenja poezije.  

V Ljubljani so ta dan praznovali s prvim ljubljanskim 15-urnim pesniškim maratonom, ki se je z 

branjem poezije odvijal na poti od Metelkove do ŠKUC-a, pa od ŠKUC-a do Centra za poezijo 

Tomaža Šalamuna in vse do Društva slovenskih pisateljev. (Vir: https://www.skuc.org/svetovni-dan-poezije-2022/) 

 

Poezija se je brala tudi v Račah. Člani literarnega kluba so v novi knjižnici gostili pesnika Andreja 

Brvarja (prispevek si lahko ogledate tudi v televizijskem prispevku na povezavi: 

https://365.rtvslo.si/arhiv/tele-m/1748585849).   

 

 

 

 

KKUULLTTUURRAA 

https://www.skuc.org/svetovni-dan-poezije-2022/
https://365.rtvslo.si/arhiv/tele-m/1748585849
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TTEEKKMMOOVVAANNJJAA 

 

  

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA IN NEMŠKEGA JEZIKA, 8. in 9.r. 

 

Tekmovalci iz tujega jezika so tudi letos tekmovali preko spleta in video nadzor jih ni prav nič motil 

pri zbranosti. 7. oz. 21. marca so izpolnjevali testno verzijo, 16. marca pa je šlo zares za angliste, 23. 

pa za nemciste.  

Angleška različica tekmovanja je obema tekmovalkama, Eneji Zavec Blažič in Tari Medved, 

prinesla srebrno priznanje, Sara Jus in Tara Medved, ki sta se preizkusili v znanju nemškega jezika, 

pa sta prav tako bogatejši za srebrno odličje. 

 

VESELA ŠOLA, 4. – 9. r. 

 

Na dan žena, 8. 3. 2022, se je na šoli odvijalo šolsko tekmovanje iz vesele šole za učence 4. – 9. 

razreda (tekmovalo jih je 29). Prav vsi tekmovalci so pokazali veliko mero znanja, kar 21 pa se jih je 

uvrstilo na aprilsko državno raven, ki bo potekalo na OŠ Slovenska Bistrica (13. 4.). (četrtošolci: 

Matic Klavž, Tilen Živko, Ajda Cafuta, Urban Napast, Jakob Cafuta, Zala Zidar, Maj Perc, 

petošolca Nejc Cvajdik in Leo Dvoršak, šestošolca Nuša in Žiga Žgank, sedmošolci Vitan Magdič, 

Žiga Polenčič, Rebeka Zorko in Bine Gojkovič, osmošolca David Ferš in Jaša Šoba ter devetošolke 

Eneja Zavec Blažič, Klara Ločičnik, Ana Burulič in Katja Žgank).  

 

Poleg radovednosti in iskanja znanja pa mlajši veselošolci radi preizkušajo tudi nove recepte in 

tiste zdrave, ki jih ponujajo vsebine v PIL-u. 
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MLADI ATLETI U-12 ATLETSKEGA DRUŠTVA 

SLOVENSKA BISTRICA VSEEKIPNI DRŽAVNI 

PRVAKI! 

 

V soboto, 12. 3. 2022, je v bistriški atletski 

dvorani potekalo državno prvenstvo v 

mnogoboju za deklice in dečke v kategoriji U-

12. V tekmovanju, kjer tekmujejo v 4 disciplinah: 

tek na 60 in 300m, skok v daljino in suvanje 2kg 

žoge, so se med vsemi v državi najbolje odrezali 

atletski upi bistriškega kluba, ki so prepričljivo 

osvojili 1. mesto. Pomemben delež k zmagi sta 

prispevala tudi naša učenca, Gašper Vedlin 

(na sliki s št. 34) in Tilen Živko (na sliki s št. 39). Pri 

dečkih je bil Gašper pri zbiranju točk najuspešnejši med vsemi atleti ASB, za Tilna pa je bila to prva 

atletska tekma sploh, na kateri je nastopal in bil uspešen, zato si za spodbudo zasluži še posebne 

čestitke.  

 

LJUBEZEN DO PLESA MOČNEJŠA OD BOLEČINE 

Šestošolka Larisa Skrbič je že več let predana plesu, predvsem hip hopu. S plesno šolo Vibe se je 

11. – 13. marca v Brežicah udeležila plesnega tekmovanja Lukec open. Še preden je stopila na 

oder, si je nesrečno poškodovala prst, a kljub bolečinam zdržala kar 11-urni tekmovalni del, na 

katerem je nastopila v dvojicah in v skupini. 
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SSPPRREEMMLLJJEEVVAALLNNEE  DDEEJJAAVVNNOOSSTTII 

Po osvojenih srebrnih priznanjih je takoj zavila v bolnišnico, kjer so ji 

roko ozaljšali z mavcem. Pogumna hiphoperka pravi, da se je 

splačalo stisniti zobe in rešiti čast plesne ekipe. Ostani tako neomajna 

in plesno navdušena še naprej, Larisa.  

 

 

 

 

  

SOBA POBEGA V FRAMU 

 

Mladi pevci OŠ Fram so marec zaključili na svečani otvoritvi etnološke 

sobe pobega Zaženi 

mlin v okviru Modre 

delavnice pod okriljem zavoda Simetris, ki ga vodi 

Danilo Kozoderc. Na območju Fram je bilo nekoč 

veliko mlinov in žag, danes pa deluje le še en mlin, 

zadnja žaga pa žalostno propada. Da se spomin na 

našo dediščino ne izgubi, jo bodo otroci s pridihom 

čarobnosti lahko raziskovali v sobi, opremljeni s 

starimi eksponati, ki v sebi skrivajo uganke za skupno 

iskanje in odklepanje gesel. V mini tehnološkem 

muzeju se bodo seznanil z energijo vode ter 

delovanjem mlinov in elektrarn, kar bo mogoče tudi 

praktično preizkusiti.  
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ZANIMIVA PRIPRAVA NA PISNI PREIZKUS ZNANJA 

 

Učenci učiteljev vsakdan zapolnjujejo z nagajivostjo, razigranostjo, navihanostjo, norčavostjo pa 

tudi domiselnostjo, kot 

jo je izkazala učenka pri 

predpreverjanju znanja 

iz angleškega jezika.  

 

Rešite uganko in 

ugotovite, kako je ob 

popravljanju naloge 

učiteljico prijetno 

razveselila. 
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V 'TURNERJU' JE PESTRO IN ZANIMIVO 

 

Če Avstralijo poimenujemo tudi Down under, lahko Turnerjevo 

stavbo prekrstimo v Tam preko. Četrtošolci v svojem mehurčku 

bivajo v prijetnih učilnicah, kjer se potijo ob resni snovi ali zabavajo 

z umetno inteligenco, občasno zaidejo v gibalnico ali na travnik na 

športno urico ali v kuhinjo, da si pripravijo kaj slastnega. Dolgčas jim zagotovo ni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PEVSKE PRIPRAVE MPZ 

 

25. 3. in 26. 3. je kar 42 pevcev mladinskega pevskega zbora OŠ Fram 

obiskalo CŠOD Planinka, kjer so začeli z intenzivnimi pripravami na 

prihajajoče nastope, revije in zborovski BUM. Učenci so bili zelo 

produktivni, prepeli so kar nekaj novih skladb in dodobra utrdili že znani 

program. Vsekakor so pogrešali tudi ostale pevce, ki se vaj niso mogli 

udeležiti. 
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Na nastope v živo smo v zadnjih dveh letih nestrpno čakali, zato so bile letošnje priprave še toliko 

bolj posebne in prijetne.  

Za izvedena dva dneva gre zahvala staršem, predvsem pa šolskemu skladu, ki nam vedno 

prijazno prisluhne in nam je letos s plačilom avtobusa omogočil enoten prihod na Hočko Pohorje. 

Hvala tudi učiteljicama spremljevalkama, Valentini Gselman in ravnateljici Vesni Lešnik, ki sta nam 

dneva popestrili z dobro voljo, potrpežljivostjo in sladkimi presenečenji. Da smo pa lahko ubrano 

zapeli, gre velika zahvala naši stalni pianistki, učiteljici Tadeji Antončič, ki se nam je prav tako 

pridružila na vajah. 

Bilo je res pojoče krasno. 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ - OVERCOME 

 

Na marčevskem videosestanku smo 

koordinatorji zastavili še zadnje smernice v 

iztekajočem se projektu. Vse aktivnosti se bodo 

izvedle v živo, kot je bilo prvotno načrtovano. 

Prva izmenjava bo konec aprila v Lindau v 

Nemčiji. Se že veselimo, reportaža pa sledi. 
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NAŠA MALA KNJIŽNICA 

Projekt se je konec marca zaključil v tekmovalnem duhu. 

Naši učenci so na daljavo sodelovali z ekipama iz 

Kostanjevice na Krasu in Bovca ter v zabavnem kvizu 

preverili svoje poznavanje vseh šestih obravnavanih 

knjig. V napeti tekmi je framska ekipa Astronavti na 

koncu za eno točko zaostala za prvouvrščenimi. 

 

VRTEC NA OBISKU 

Stik s knjigami in prostorom, ki skrbi zanje, je velikega 

pomena. Na šoli temu namenjamo veliko pozornost, 

zato vsako leto knjižnica na široko odpre vrata tudi 

vrtčevskim skupinam, ki v pristnem okolju prisluhnejo 

kakšni poučni zgodbi ali čarobni pravljici, nato pa 

poustvarjajo in skozi izdelke pokažejo svoje podoživljanje 

in odzive. Letošnja pripoved jih je z zgodbo o srcu, ki se 

razdaja, a kljub temu raste, naučila, da s prijaznimi 

semeni v obliki ljubezni, lepih misli in prijaznih besed ne 

smemo štediti, marveč jih je potrebno nenehno sejati in 

pošiljati v svojo okolico. Vsaka skupina si je izdelala drevo 

srca, ki bodo krasila hodnik vrtca. 

LLIITTEERRAARRNNII  KKOOTTIIČČEEKK 
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KNJIŽNIČARJI POMOČNIKI 

 

Knjižnica je prostor, ki učencem poleg miru in tišine ob branju nudi 

tudi priložnost za seznanjanje s knjižničarskim delom. Najraje pod 

vodstvom knjižničarke izposojajo ali vračajo gradivo v sistemu 

Cobiss, na police postavljajo vrnjeno gradivo, jih urejajo, najbolj 

zabavno pa jim je ovijanje novih knjig, ki terja skupinsko delo in 

primerjanje vzorno in natančno ovitih platnic.  

 

 

POZDRAV IZ SARAJEVA 

 

Kulturna karavana se je vrnila nazaj v 

Sarajevo. 

V počastitev dneva žena je maestro in 

kulturni veleposlanik Republike Slovenije, 

Miha Pogačnik, skupaj z dirigentko 

Samro Gulamović in člani Sarajevske 

filharmonije 9. marca priredil koncert 

klasične glasbe in predavanje v Domu 

oboroženih sil.  
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Občinstvu je bila predstavljena inovacija »metode maestra Mihe Pogačnika«, ki temelji na 

klasičnih mojstrovinah za violino z namenom, da umetnost v družbi repozicionira.  

Izvedbo sta omogočila Petrol BH Oil Company in Kulturni sklad Ministrstva za zunanje zadeve 

Republike Slovenije. 

 

Tudi Slovensko društvo Cankar je obeležilo mednarodni dan žena. Slovesnost je otvoril 

veleposlanik Republike Slovenije v BiH, g. Damijan Sedar, prisotne pa je nagovorila predsednica 

Slovenskega društva Cankar, Verica Džindo.  

Pevski zbor Camerata Slovenica je zapel več izbranih priložnostnih pesmi, dame, katerim je bila 

slovesnost posvečena, pa so bile navdušene nad darili in cvetjem, kot tudi s pogostitvijo, ki so jo 

pripravile članice kuharske delavnice. Slovesna obeležitev dneva žena se je po zaključku 

programa nadaljevala ob prijetnem klepetu in petju članov pevskega zbora Camerata 

Slovenica.  
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ROJAKI V SARAJEVU SPREJELI MINISTRICO 

 

Ministrica dr. Helena Jaklitsch se je v soboto, 12. 3., v spremstvu namestnika veleposlanika, dr. 

Zvoneta Žigona, v Kaknju srečala s predstavniki slovenskih društev iz Breze, Zenice in Kaknja. 

Sobotni večer je ministrica zaključila v prostorih 

Slovenskega društva Cankar v Sarajevu. 

Le-to je bilo prvič formirano že leta 1934, šteje 

več kot 500 rednih članov in letno pripravi okoli 

trideset kulturnih dogodkov. Izpostavili so dobro 

sodelovanje z lektoratom, veleposlaništvom in 

tudi z ostalimi slovenskimi društvi v BiH. V društvu 

deluje tudi pevski zbor Camerata Slovenica. 

 

Imajo obširno knjižnico s približno 5000 knjigami 

ter arhivski center. Prirejajo Cankarjeve dneve 

in obeležujejo vse slovenske praznike. V 

pogovoru so izrazili potrebo in željo, da bi jim v 

prihodnje zagotovili boljše in ustreznejše 

prostore, ki bi jim omogočili izvedbo vseh 

načrtovanih aktivnosti.  

 

Srečanja se je udeležila tudi učiteljica 

dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Sarajevu, Kaknju, Zenici in Brezi, Mateja Kregar. 

Še pred tem si je v spremstvu veleposlanika ogledala razstavo nagradnega natečaja I Feel 

SLOVEnia. 
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USPEH NAŠE NEKDANJE UČENKE 

 

Alja Bergauer se je že v osnovni šoli zabavala z zbijanjem 

kegljev in medtem ko jih je to večina počela za zabavo, je 

sama to športno dejavnost vzela zelo zares, prestopila 

slovenske meje in postala znano ime v evropskem in 

svetovnem prostoru. Tako je letos na mladinskem 

evropskem prvenstvu v bowlingu na Nizozemskem postala 

kar dvakratna evropska prvakinja, posamezno in v 

dvojicah. Kljub mladosti se njene vitrine šibijo pod težo 

pokalov in medalj, z udejstvovanjem na različnih svetovnih 

tekmovanjih (npr. v Las Vegasu in Indoneziji, kjer je bila med 25-imi najboljšimi) pa spoznava, kako 

cenjen in razvit je ta šport, predvsem v Ameriki in Aziji. Želimo, da bi se ji poleg že uresničenih sanj 

po uspehu v svetovnem merilu uresničile še olimpijske. 

 

GREGORJEVO 

 

Za deželo, ki v svojem imenu nosi besedico LOVE, se spodobi, da slavi ljubezen še posebej 

veličastno. Ljubezen je čutiti skozi celo leto, zaljubljenci pa posebej praznujejo vsaj dvakrat – prvič 

februarja na valentinovo, nato pa še marca na gregorjevo. Takrat naj bi se po ljudskem izročilu 

ženili ptički. Po starih običajih so se dekleta ozirala v nebo, saj je po ljudskem verovanju veljalo, da 

bo prva ptica, ki jo bo dekle videlo na ta dan, naznanila, kakšen bo njen mož. Gregorjevo pa je 

hkrati tudi praznik, ko zadiši po pomladi. 
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MATERINSKI DAN 

Materinski dan je neformalen praznik, posvečen 

materam. Praznovanje materinskega dne izvira iz 

ZDA, kjer ga praznujejo od leta 1910, v Evropo je 

navada prišla po prvi svetovni vojni. Materinski dan 

so v Evropi začeli praznovati po prvi svetovni vojni, 

vendar ob različnih datumih. Sprva je bil določen 15. 

maj, potem pa prestavljen na 25. marec. V Sloveniji 

se po drugi svetovni vojni materinski dan zaradi 

praznovanja dneva žena, 8. marca, praviloma ni 

praznoval, danes pa je spet v veljavi in se praznuje 

25. marca. 

Naši učenci so ta dan pod vodstvom učiteljice Valentine Gselman s kulturnim programom 

popestrili ženskemu delu stanovalcev SeneCura, doma starejših občanov Hoče – Slivnica, 

učiteljica Jelka Bojc pa je s svojimi učenci za vsako pripravila cvet hijacinte in namizni šopek, ki jih 

bo še nekaj časa spominjal na ta lep dogodek.  

Učenci in starejši so uživali v programu in v marsikaterih očeh se je zasvetlikala solzica. 

Medgeneracijsko sodelovanje se nam zdi izjemno pomembno. Tovrstnim vabilom se z veseljem 

odzovemo. 

Mama je ena sama 

Mama je ena sama, prva radost je mama, prvi spev nina-nana, prva beseda: mama! 

Dajmo vse rože mami, dajmo vsa sonca mami, pesem, ki v nas se drami, dajmo, zapojmo mami: 

naj ne ostane brez mame nihče na širnem svetu, naj žive naše mame, mame - najlepše na svetu! 

 

(T. Pavček) 
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IZ NAŠE ŠOLE JE “ODPLULO” KAR 8.600 LADJIC 

 

Naši učenci so sodelovali v dobrodelnem projektu v spomin na žrtve genocidov ter žrtve človeške 

ignorance najranljivejših v sodobni družbi. 

Iz zbranih ladjic bodo študentje arhitekture ustvarili umetniško inštalacijo, ki bo na voljo za ogled. 

Nato bodo ladjice poslali v reciklažo in z zbranim denarjem pomagali socialno ogroženim 

družinam.  

Hvala vsem, ki ste pripomogli k boljšemu vsakdanu ogroženih. 
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FRAMSKI UČENCI IN ZAPOSLENI POMAGAMO OTROKOM 

UKRAJINE 

 

Na šoli od nekdaj skrbimo za tiste, ki imajo manj kot mi, za 

šibkejše in ogrožene. Odzvali smo se pozivu različnih 

dobrodelnih organizacij, na več lokacijah zbirali oblačila, 

hrano in sanitetni material, v šoli pa lahko vsak po svojih močeh daruje denarna sredstva, 

namenjena predvsem otrokom, ki so ostali brez toplega doma in zavetja družine.  

Zagotovo se boste strinjali, da se vaš otrok lahko enkrat odpove sladkarijam in raje prispeva evro 

ali dva v nastavljeni hranilnik za otroke Ukrajine, saj: 31,31 € lahko zagotovi velik paket prve 

pomoči in zdravil, 40,26 € lahko preskrbi eno družino z nujno pomočjo v obliki vode ter sanitetnih in 

higienskih pripomočkov, 67,10 € lahko zagotovi šolske potrebščine za nadaljevanje šolanja 20 

otrokom, 107,36 € lahko zagotovi 16.000 tablet za prečiščevanje vode. 

Otroci si zaslužijo in želijo mir! 

Vsem hvala za izkazano skrb in sočutje.  

 

 

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 

Urednici: Simona Napast, Slavica Zafošnik 

Zbral in uredil: uredniški odbor 

 

Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, SLAVICA ZAFOŠNIK, KATJA OZIMIČ, DORA OŽVALD, 

BERNARDA ŠIBILA, MATEJA KREGAR, ČRTOMIR GOJKOVIČ, VALENTINA GSELMAN, VESNA LEŠNIK 

 

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


