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Pa je nastopil muhasti april. Mesec, poln presenečenj, barvitih pirhov in novih izzivov za naše 

vedoželjne učence. Mrzli dnevi so učencem naklonjeni, saj se lahko na toplem predajajo branju 

in prebiranju učne snovi (haha, prvoaprilska šala 😉). 
 
 
 
 
 

 
 
SVETOVNI DAN KNJIGE IN AVTORSKIH PRAVIC 
 
Poslanica predsednika Društva slovenskih pisateljev, Dušana Merca 
 
Oblike sporočil in komunikacij med ljudmi so se v nekaj letih temeljito 
spremenile, se intenzivirale in preoblikovale, skrajšale, postale bolj 
ekonomične, manj poetične.  
Literatura, tudi druge zahtevnejše oblike komunikacij, ki so vezane na pisano besedo ali pa samo na knjigo, pa so 
ostale v svoji podobi in v načinu uporabe enake. Morda se je, vsaj glede na brezmejno število porabnikov vseh 
komunikacijskih poti, število bralcev zmanjšalo, njihov način percepcije sveta v knjigah pravzaprav pokvaril, se 
zreduciral.  
Avtorske pravice, tudi najmanjše, so področje, kjer se kraja in ropanje najlažje izvedeta. Začne se pri eksistenčni 
stiski avtorja, nadaljuje se z nedovoljeno, tatinsko reprodukcijo, s pogodbo, ki je nepoštena, z oblikami reprodukcij, 
ki si jih avtor niti ne predstavlja itd.     (Vir: https://www.si21.com/Svet/Svetovni-dan-knjige-in-avtorskih-pravic-2022/) 

 
 
 

https://www.si21.com/Svet/Svetovni-dan-knjige-in-avtorskih-pravic-2022/
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REGIJSKO TEKMOVANJE IZ KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA 
 
V soboto, 26. 3. 2022, smo se s tremi učenci, Teo Ankovič (8. b), Eneja Zavec Blažič (9. a) in Tara Medved (9. b), 
udeležili regijskega tekmovanja iz znanja kemije za Preglova priznanja. Vsi so uspešno reševali naloge in dosegli 
bronasta Preglova priznanja. Zaradi zelo visokih kriterijev pa jim uvrstitev na državno tekmovanje, žal, ni uspela. 
Kljub vsemu pa jim izrekamo iskrene čestitke za izkazano znanje. 
 
VESELA ŠOLA 
 
Na državnem tekmovanju, ki je potekalo v Slovenski Bistrici, se je 13. aprila v veselošolskem znanju pomerilo 11 
učencev 4.-6. razreda ter 10 6.-9. razreda. Tokrat so bili najuspešnejši najmlajši tekmovalci, od katerih so srebrna 
priznanja dosegli četrtošolci Zala Zidar, Jakob Cafuta in Tilen Živko, najbolj pa smo ponosni na Matica Klavža, ki je 
veselošolske vrste okronal z zlatim priznanjem.  
Čestitke vsem veselošolcem, ki poleg šolske snovi obvladajo tudi veliko 
podatkov iz vsebin prilog in člankov Pil-a. 
 
32. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE 
 
V soboto, 9. 4. 2022, je v Litiji potekalo 32. državno športno tekmovanje 
Mladina in gore. Gre za ekipno tekmovanje, namenjeno osnovnošolcem 
zadnje triade. Mladi tekmujejo v znanju, veščinah in izkušnjah z vseh področij 
in oblik planinskega delovanja. Našo šolo so zastopale učenke Tara Medved, 
Katja Žgank, Hana Šnuderl ter Ana Burulič in osvojile 25. mesto.  
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NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE 
 
V obdobju december 2021 – april 2022 sta se izvajala priprava in spletno tekmovanje v nemškem bralnem 
tekmovanju Centra Oxford (BTCO). V nacionalnem tekmovanju je sodelovalo 32 učencev od 4. do 6. razreda: 
Ajda Cafuta, Jakob Cafuta, David Frešer, Urban Napast, Zala Zidar, Tilen Živko (4. a), Lia Greif, Tim Klančnik, Matic 
Klavž, Benjamin Štavbar, Elvira Vukalić (4. c), Dominik Fras, Marko Kavran (5. a), Leo Dvoršak, David Krajnc (5. b), 
Brina Đurkin, Stella Goljat, Laura Kavran, Tinka Markovič Strašek, 
Jaša Plajh Štrman, Larisa Skrbič, Lara Štavbar, Nuša Žgank, Žiga 
Žgank (6. a), Taras Ćeranić, Brina Hebar, Ajda Lah, Filip Paunović, 
Urban Petek, Bor Plajh Ekart, Jerneja Šnuderl (6. b). 
10 učencev prejme bronasto priznanje: Tilen Živko, Ajda Cafuta, Jakob 
Cafuta, Zala Zidar (4. a), Matic Klavž  (4. c), Marko Kavran (5 .a), Leo 
Dvoršak, David Krajnc (5. b), Laura Kavran (6. a) in Ajda Lah (6. b). 
Gratulation an alle Teilnehmer! / Čestitke vsem tekmovalcem!       
                                                                                             
TEKMOVANJE POPRI – RAZVIJANJE PODJETNIŠKIH IDEJ 
 
Finale tekmovanja Popri je kot sklepno dejanje 5. 4. 2022 potekalo v 
Novi Gorici. Kot je povedal voditelj na zaključku, so se v finale uvrstili 
‘creme de la creme’ iz vse Slovenije. S ponosom razglašamo, da je bila med temi dvanajstimi finalisti tudi ekipa iz 
naše šole. Sestavljale so jo Žana Papež, Zoja Štern in Brina Helbl. Odlično so predstavile svojo poslovno idejo – 
Lanatura, 100% naravna kozmetika. Komisija in publika je bila navdušena. 
Za uvrstitev med najboljše tri pa je tokrat zmanjkalo malo poslovne in ostale sreče. 
Prav vsi smo se strinjali, da je za nami nepozabna izkušnja. S poslovnimi idejami tako še zdaleč nismo zaključili. 
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MALA ODBOJKA, DEKLICE 
 
V četrtek, 14. 4. 2022, je bilo v Rušah odigrano finale obmariborskih šol. Naša dekleta so z dvema zmagama in enim 
porazom osvojila odlično 2. mesto in se uvrstila na področni finale. 
Šolo so zastopale učenke: Maša Frešer, Zala Badrov, Ališa Repnik, Taja Lešnik, Nina Mironov, Iva Bruderman, Ana 
Repnik, Nina Lešnik in Špela Repnik. 
Deklicam čestitamo in jim želimo veliko uspeha na področnem tekmovanju. 
 
SOUSTVARJAMO IGRO SVETLOBE 
Učenke 3. razreda (od leve proti desni: Zala Tomažič, Neja Koželj, Neli Čolnik in Alina Frešer) so prejele priznanje za 
sodelovanje na likovnem natečaju Soustvarjamo igro svetlobe. Čestitamo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

April, 2022 
 

5 

 
 
 
 
 

 

 
 
IZMENJAVA  V NEMČIJI, LINDAU, 24. – 30. 4. 2022 
 
V aprilu so se po svetu sprostili ukrepi glede pandemije, kar nam je omogočilo, da bomo v mesecu in pol izpeljali kar 
tri mednarodne izmenjave. Konec aprila smo se najprej odpravili v Nemčijo, v Lindau ob jezeru Constance, bolj 
znano kot Bodensko jezero. Dolga vožnja z vlakom je bila prav pustolovska, na čase celo preveč, a premagali smo 
negotovost, hitenje od enega do drugega tira, prebijali smo se skozi gnečo in z dobro voljo preslišali negodovanje 
potnikov. 
Skrbno začrtane aktivnosti naših gostiteljev so ohranjale našo športno pripravljenost, turistični ogledi pa nam 
pričarali dih jemajoče poglede na čudovito alpsko pokrajino. Učenci so v adrenalinskem parku Kressbronn 
preizkušali svoje plezalne spretnosti in športno vzdržljivost v dežju in mrazu. Slabi pogoji jih niso vznejevoljili, 
temveč so jim dali še dodatnega zagona, da dokažejo, da ima naš projekt ustrezen naslov – Overcome 
(premagajmo).  
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Ne samo kraljevi predstavniki nekoč, tudi mi smo se na pravljični grad Neuschwanstein podali s kočijo z vpreženimi 
konji in občudovali glamurozno opremo gradu nesrečnega snovalca, Ludvika II. Bavarskega, 

ki v svoji velikopotezni kreaciji ni užil prav veliko dni. 
Rekreaciji ob jezeru smo ob bok postavili pohajkovanje po 
gori Pfänder v njegovi bližini, kamor smo se odpravili z nihajko 
in zaobjeli celotno jezero z dolino Rena, bližnje cvetoče 
pašnike ter vršace švicarskih, nemških in avstrijskih gora, 
pokritih s snegom. Ko se je izmenjava zaključila, je bilo prelitih 
nekaj solza, podeljeno veliko objemov, predvsem pa obljub, 
da še naprej ostanemo v stiku. 
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TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA – VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM – KNAJPANJE V FRAMSKEM POTOKU 
IN ČUTNA POT 

 
V torek, 5. 4. 2022, je v Mariboru, v 
Mercatorjevem centru, potekala 
predstavitev raziskovalnih nalog na 
temo o vodi. Na pobudo Turistične 
zveze Slovenije so učenci 7. razredov 
(Tadej Pokrivač, Mark Šteharnik, 
Katja Kokol, Nina Voglar Rodošek, 
Zala  Papež  in Rebeka Zorko)  
predstavili svoje delo Čutna pot in 
knajpanje v framskem potoku. 

Raziskovanje voda, zgodovino 
framskih voda in potoka ter njihovih 
značilnosti so empirično, metodično 
in teoretično opravili pod 
mentorstvom učiteljic Nataše Maver 
Šoba in Tanje Ajd Krampl.  
 
Praktični del je bil izveden pri 
tehničnem pouku pod budnim 
očesom učitelja Oskarja Krevha.  
Izdelali smo  okvirje z raznimi 
materiali, ki spodbujajo čutila, ter 
promocijske lesene škatle. S temi 
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izdelki smo se predstavili na omenjeni tržnici, kjer so učenci uspešno vabili mimoidoče (med njimi tudi "skrite" člane 
komisije) k svoji stojnici in jih prepričevali oz. jim prijazno ponujali naš produkt. Pripravili smo tudi kulinarično 
spremljavo, seveda v povezavi s to temo. Ker je Fram že od nekdaj znan po mlinih in posledično po dobri moki in 
dišečem kruhu, smo ponujali lokalni kruh z ribjim namazom iz dimljene framske postrvi. Kviz na prireditvi in sklopi 
raziskovalne naloge ter predstavitev le-te je naše zavzete učence privedla do uspešnega končnega rezultata, saj so 
osvojili srebrno priznanje na državnem nivoju. 
  
OBISK AKVARIJA-TERARIJA V MARIBORU 
 
5. in 7. aprila 2022 smo se v času pouka naravoslovja v 7. razredu s šolskim kombibusom odpeljali v Maribor in si pod 
strokovnim vodstvom ogledali najstarejši akvarij v Sloveniji. V terariju smo videli različne členonožce, dvoživke in 
plazilce s celega sveta. Obisk akvarija in terarija je bil dobrodošla izkušnja za učence, saj jih je veliko to ustanovo 
obiskalo prvič. Stroške vstopnine je kril šolski sklad OŠ Fram, za kar se iskreno zahvaljujemo. 
 
OBISK BODOČIH PRVOŠOLCEV 
 
 

Moj beli medvedek 
nabrit je kar za dva. 
Z mano se razume, 
rad z mano se igra. 

Črke se učiva, 
na prste štejeva, 

pesmice najlepše skupaj pojeva. 
Rada sva vesela, noro skačeva, 

jaz in moj medvedek sva prijatelja. 
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V petek, 22. aprila 2022, je bilo na naši šoli živahno in veselo, saj so nas obiskali bodoči prvošolci, večinoma iz Vrtca 
Fram, nekaj otrok pa je prišlo tudi iz drugih vrtčevskih enot. Pozdravila jih je ravnateljica, učitelji pa smo jim 
pripravili različne delavnice, ob katerih smo se spoznavali, da so dobili prve vtise o življenju in delu v šoli. Vsi smo 
neizmerno uživali v telovadnici, kjer smo igrivo preplezali najvišje gore, izdelali medvedka in piščal ter prebirali 
zgodbice.  
  
POKAŽI, KAJ ZNAŠ, 22. 4.  

 
 

Po dolgem premoru je naša telovadnica pokala po šivih, ko se je več sto zabave željnih gledalcev trlo na tribunah in 
pod njimi, navijalo za nastopajoče, dajalo gromke aplavze zanje, in s tem izreklo veliko zahvalo vsem, ki so 
pripomogli k še eni izjemno uspešni in odmevni prireditvi v kraju. Scensko delo likovnice Nine Šulin je bilo izvrstna 
podporna kulisa glasbeno-pevskim nastopom, ki so jih ponovno dovršeno pripravili Smiljanka Šimundža, Dora 
Ožvald in Blaž Preglau. A še tako sposoben mentor je lahko resnično dober le ob pomoči učencev. Tokratno skupno 
delo je občinstvu pričaralo izjemno dobro uro glasbenega užitka. Iskrena hvala vsem nastopajočim in vsem, ki ste se 
prireditve udeležili in z vedro energijo podprli naše mlade talente. 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

April, 2022 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

April, 2022 
 

11 

SODELOVANJE Z VRTCEM 
 
Marec je bil zelo pester in z dogodivščinami nabit mesec tudi v 
naši šolski skupnosti. Ker smo močno pogrešali druženje in 
priložnosti, da znova odkrijemo čar, ki ga prinaša povezanost med 
ljudmi, smo se odločili, da na obisk povabimo naše vrtčevske 
otroke. Pripravljenost učencev za sodelovanje je bila neverjetna. 
Skrbno smo pripravili aktivnosti in program, ki je bil izredno 
bogat. Kot se spodobi, so prvo srečanje pripravili naši najstarejši, 
torej učenci 9. razreda. V sklopu ure športne vzgoje so organizirali 
sprehod od vrtca do šole. Ob prihodu v vrtec so jih že nestrpno 
pričakovali otroci bele skupine, ki bodo septembra pogumno 
zakorakali čez prag naše šole. Devetošolci so jih pripeljali v 
knjižnico, kjer je naša knjižničarka, ga. Simona Napast, izvedla 
krasno knjižnično uro, katere so bili deležni prav vsi otroci našega 
vrtca. Vsem, od prvega do zadnjega, bo prvi obisk šolske knjižnice 
ostal v izjemnem spominu. Vsak si je izdelal tudi lep spominek.  
Naši sedmošolci so z veseljem medse sprejeli otroke modre in 
rumene skupine, stare dve, tri in štiri leta. Popeljali so jih tudi v 
prostore gibalnice, kjer so zanje pripravili pravi poligon z 
zanimivimi pripomočki. Da je bilo še bolj veselo, smo zapeli tudi 
pesmico.  
 
Naslednji torki so bili rezervirani za obisk otrok iz oranžne in rdeče skupine. Naši tri, štiri in pet let stari otroci so 
svoje motorične spretnosti urili v spremstvu četrtošolcev. Sledila je še druga predšolska skupina, to je vijolična 
skupina otrok, starih 5 do 6 let. Tudi njih so sprejeli četrtošolci. Igrivo srečanje je popestrila viseča gugalnica,  
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boksarska vreča in prava tekma hitrostnega smučanja na suhem terenu čez ovire. Naši najmlajši otroci iz roza 
skupine so nas obiskali v aprilu, ko je bilo že bolj toplo vreme. Pogumni nadobudneži so se pripeljali v velikih 
vozičkih. Sprejeli so jih četrtošolci, ki so skrbno in odgovorno skrbeli za njihovo dobro počutje pri nas.  
V naslednjem mesecu načrtujemo tudi sprejem prvošolcev in drugošolcev v našo šolsko skupnost. Čaka nas tudi 
zanimiva tribuna šolske skupnosti na temo Kaj lahko naredim za boljše počutje, na kateri bomo iskali načine in ideje 
za razvoj tistih veščin in znanj, ki krepijo naše zdravje. 

 
POZDRAV IZ SARAJEVA 
 
30 LET OD OBLEGANJA SARAJEVA: "UPAM, DA SE 
SARAJEVSKI SCENARIJ NE BO PONOVIL V 
UKRAJINI" 
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Na mostu v Sarajevu so se poklonili prvim žrtvam, ko so pred 30 leti paravojaške sile bosanskih Srbov ob pomoči 
tedanje Jugoslovanske ljudske armade (JLA) napadle Sarajevo.  
Prvi civilni žrtvi obleganja sta bili 34-letna Sarajevčanka Olga Sučić in 24-letna študentka medicine iz Dubrovnika, 
Suada Dilberović. Ostrostrelci so ju ubili 5. aprila na mostu Vrbanja, nedaleč od trga, kjer so potekali protivojni 
protesti. Mostu danes pravijo tudi most Suade in Olge. 
Ostrostrelci so na ta dan streljali tudi na množico ljudi, ki se je zbrala na protivojnih protestih pred sedežem vlade in 
parlamenta. Sledil je napad vojske bosanskih Srbov in JLA na srednjo policijsko šolo, nato pa so hermetično zaprli 
vse ceste, ki so vodile v mesto. 
Obleganje Sarajeva se je po 1425-ih dnevih končalo šele 29. februarja 1996 in velja za najdaljše obleganje glavnega 
mesta v sodobni zgodovini. V treh letih in pol, kolikor je trajalo, je umrlo 11.541 ljudi, med njimi 1601 otrok. 
Ranjenih je bilo najmanj 50.000 ljudi. (Vir: https://www.rtvslo.si/svet/30-let-od-obleganja-sarajeva-upam-da-se-sarajevski-scenarij-ne-bo-ponovil-

v-ukrajini/618374?fbclid=IwAR2UKoyjV9FbPJ1aWF-cYLIm2LH7VraBaT58QDprODe4NskDco_NotJwnY0) 

 
DAVORKA DRIJENČIĆ 
 
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini čestita gospe Davorki 
Drijenčić, sicer predsednici Slovenskega društva 'Jožef Špringer' iz Kaknja, ob 
njenem imenovanju v Svet narodnih manjšin Federacije Bosne in Hercegovine. 
 

 
DAN SLOVENSKE ZASTAVE 
 
Slovenska zastava je eden od pomembnih simbolov naše 
države.  
7. aprila 1848 je slovenski domoljubni študent Lovro Toman s somišljeniki prvič izobesil 
slovensko trobojnico na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani.  
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Slovenske zastave pa so naši rojaki po svetu s ponosom in z ljubeznijo do matične domovine dvigali tudi pred 31 
leti, ko je naša domovina stopala na pot samostojnosti. Mnogi so takrat tudi čez noč na roke šivali zastave in nato z 
njimi pred pomembnimi institucijami držav, kjer so živeli, zahtevali priznanje mlade slovenske države. 
Vabimo, da jo danes, na njen praznik, tudi vi ponosno izobesite, doma, v zamejstvu ali po svetu. 
 
VELIKA NOČ 
 
Velika noč (vuzem) je najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od 
mrtvih - na veliki petek so Jezusa Kristusa križali, tretji dan po tem, na nedeljo, pa je vstal od mrtvih. 
Velika noč je za kristjane praznik veselja in upanja; verujejo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in 
duhovno smrt ter za vse prinesel upanje, za kristjane pa upanje 
na vstajenje po smrti. 
Velikonočno tridnevje (od velikega četrtka zvečer do velike noči 
zvečer) sestavljajo veliki četrtek, veliki petek in velika sobota. 
Z njim se končujeta veliki teden (zadnji teden pred veliko nočjo) 
in postni čas (obdobje od pepelnice do velike noči) in začenja 
velikonočni čas, katerega so obeležili tudi z učenci dopolnilnega 
pouka slovenščine in kulture v Brezi, Zenici, Kaknju in Sarajevu 
ter velikonočnimi delavnicami – barvanjem pirhov v Kaknju v 
sodelovanju s Slovenskim združenjem meščanov Jožef Špringer Kakanj ter v Sarajevu v sodelovanju s Slovenskim 
društvom Cankar. 
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NAŠA MALA KNJIŽNICA 
 
Na dan norcev, 1. aprila, so se tretješolci prav nič norčavo na 
daljavo družili z litovskim pisateljem, avtorjem knjige Bavbav, 
Benasom Bėrantasom.  
Učenci so o njem in  njegovem ustvarjanju izvedeli veliko 
novega.  
Prijetno klepetanje s pisateljem in prevajalcem je veliko 
prehitro minilo, povpraševanje po izposoji njegove slikanice 
pa je hitro naraslo. 
 
 
 
Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Jelka Bojc 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
 
Prispevke so pripravili: JELKA BOJC, SLAVICA ZAFOŠNIK, VALENTINA GSELMAN, SIMONA NAPAST, MATEJA 
KREGAR, JASNA BELAS, BERNARDA ŠIBILA, TADEJ STERNAD, NATAŠA MAVER ŠOBA, TJAŠA ŠUC VISENJAK, 
ČRTOMIR GOJKOVIČ, ANDREJA ŠTAVBE MUŠIČ 
 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače.  


