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Še eno šolsko leto je za nami. Oprezno tipajoče smo se prebijali skozi koronske čase, a 

na srečo ostajali ves čas v šoli s posameznimi karantenami. Bilo je pestro, predvsem 

pa smo se postopoma odpirali navzven in zaživeli na različnih prireditvah in družabnih 

dogodkih, katere smo še posebej svečano sklenili v zadnjem mesecu.  

 

 

 
 
 
KRESNIK ROMANU ROZINI 
 
Delovo nagrado za najboljši roman preteklega leta je prejel roman Sto let 
slepote. Utemeljitev žirije: »Romaneskno popisati dolgo stoletje v samo eni 
knjigi zmorejo redki. Še redkeje se v slovenski literaturi pripeti, da je nemirno 
20. stoletje opisano tako filigransko, kakor je to v romanu Sto let slepote na 
550 straneh uspelo pisatelju Romanu Rozini. Saga o družini Knap, katere član 
je tudi od rojstva slepi Matija, se začne kakor mrakoben boj na požiralniku. V 
rudarskem revirju je podzemni svet prepleten z jaški, zato se v Podgorju, 
avtorjevi imaginarni vasici, dvignjeni v Zasavju, zemlja neizprosno udira ter 
golta vase rodovitno prst, domove in še vse nefizično: prihodnost tamkajšnjih kmečkih ljudi. Ko se maja 1900 spet 
razpoči teren, se prav tako za Knapove usodno prelomi čas. Spustijo se v dolino, v življenje v delavski koloniji, oče 
še globlje v jamo, da bi, kakor zapiše Rozina, kot rudar hodil dražit hudiča. Od tod naprej vodi avtor bralca skozi vse 
mogoče temine in svetline, ki jih njegovim izborno izrisanim in izjemno prezentnim, predstavljivim junakom 
prinaša življenje, naj gre za intimne izbire, tudi vraževerne predstave ali kolektivne boje, za ideološke trke ali vojne 
mrke, še za vse drugo, s čimer je na široko postreglo 20. stoletje in je odmevalo v slehernem zakotju. »  

          (Vir: https://www.delo.si/kresnik/v-pricakovanju-razglasitve-32-kresnika/) 
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NARAVOSLOVNI DAN 

 
V torek, 7. 6. 2022, smo z 
devetošolci izvedli 
naravoslovni dan.  
Z avtobusom smo 
se odpeljali v naše glavno mesto in si ogledali Prirodoslovni muzej, se 
sprehodili po mestu, šli mimo parlamenta, čez Kongresni trg, nato pa 
se z ladjico popeljali po Ljubljanici. Temu je sledilo samostojno 
pohajkovanje po prestolnici. Bilo je poučno, zanimivo in vroče.  

 
 
 
 
ZBOROVSKI BUM 
Po dveh letih premora se vračajo območne revije pevskih zborov. 
Letošnja novost je oblika izvedbe revij za otroške in mladinske zbore. Ta 
povzema Zborovski BUM – prireditev, ki je v Mariboru pred korono že 
nekajkrat združila do 7000 pevcev iz cele Slovenije, ki so ves program 
zapeli skupaj. Skupno petje bo letos preneseno na območne revije v 
organizaciji JSKD, na mini Zborovske BUM-e, kjer bodo pevci iz lokalnega 
okolja skupaj peli na 60-ih, večinoma zunanjih prizoriščih po Sloveniji od 
19. maja do 9. junija. Namen prilagoditve s skupnim repertoarjem in 
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skupnim petjem je motivirati pevce in omogočiti čim več zborom nastop v veliki zasedbi, z združenimi močmi oz. 
glasovi namesto posameznih nastopov, na katere bi se velika večina zborov zelo težko primerno pripravila zaradi 
posledic velikih omejitev delovanja šolskih zborov v preteklih dveh letih (povzeto s https://www.nasizbori.si/). 
Mladinski pevski zbor OŠ Fram je tako 2. 6. nastopil v Staršah na enem od zgoraj omenjenih zborovskih BUM-ov. 
Združeni z okoliškimi šolami smo zapeli 9 pesmi – novitet, posvečenih domovini. Hvala učiteljicama 
spremljevalkama, Maši Stres in Nini Kramer, za pomoč.  
 
PREDAJA KLJUČA IN SLOVO DEVETOŠOLCEV 
 
V razmaku enega tedna sta se zgodila 
prelomna dogodka tako za devetošolce 
kot tudi učence leto nižjega razreda.  
Na predaji ključa, 9. 6., so se vsi učenci 
osmih razredov borili zagrizeno in želeli 
osvojiti ta tako zaželen kos železa – 
ključ. Na koncu je to uspelo 8. a 
razredu, ki so po več letih prekinili urok 
b-jevske prevlade. Za nagrado so bili 
obilno zaliti in opečeni od kopriv, a pravijo, da je bilo 
vredno. 
Prosti vseh bremen in s spričevali v rokah pa se je 15. 6. na 
ganljiv način poslovila naša zadnja generacija. Skozi špalir 
vseh učencev so se sprehodili najbolj zaslužni, najvišje 
nagrajeni učenci, za njimi pa še devetošolci. 
Tokrat niso bile najglasnejše piščalke, ampak naša pesem 
– Dan ljubezni, ki jih je pospremila skozi šolska vrata. 
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OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI 
 
V petek, 17. 6. 2022, je bilo v Europarku 2. polfinale osme sezone projekta 
Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.  
Talentirane mlade pevce in njihove zveste navijače je z  nastopom 
razveselil glasbeni gost Sebastian. Skladbe, ki so jih nastopajoči zapeli, so 
bile predvajane na radiu, nastope pa ste lahko spremljali prek družbenih 
omrežjih Facebook in Youtube Radia Ptuj in Radia Celje.  
OŠ Fram sta odlično zastopali Taja Maver s skladbo Ledena v nižji 
kategoriji in Ajda Lah s skladbo Ob kavi v višji. Rezultati o uvrstitvi v finale 
bodo znani predvidoma v prvi polovici julija. Držimo pesti, obema našima 
predstavnicama pa iskrene čestitke za nastop. 
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ODBOJKA NA MIVKI 
 

 
V sredo, 8. 6. 2022, je bilo v Zrkovcih odigrano 
območno in področno finale v odbojki na mivki za 
učenke in učence. Našo šolo sta zastopali tako 
fantovska kot dekliška ekipa. Dekleta so v leto starejši 
konkurenci odigrale tri tekme in vse tri izgubile ter 
zasedle zadnje, peto mesto na območnem 

tekmovanju.  
Šolo so zastopale: Maša Frešer, Zala Badrov, Mika 
Mironov in Neža Kordež.  
 
Fantje so na območnem tekmovanju odigrali dve 
tekmi in z dvema zmagama osvojili prvo mesto ter se 
uvrstili na področno tekmovanje. Na področnem 
tekmovanju so s porazom in zmago osvojili odlično 
tretje mesto. Žal se jim je uvrstitev v državni finale za 
las izmuznila.  
Šolo so zastopali: Gal Greif, Nejc Božnik, Matevž 
Babič, Tine Miuc in Matic Rec. 
Fantom iskreno čestitamo za odličen dosežek, vsem pa želimo obilo športnih uspehov v 
prihodnje. 
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50 LET PD FRAM 
Ob 50-letnici delovanja lokalnega planinskega društva so se njihovemu 
visokemu jubileju poklonili tudi učenci naše šole ter pod mentorstvom 
Valentine Gselman in Simone Napast pripravili lep kulturni program. Na 
grajskem dvorišču je učenka Lucija Meglič povezovala recitacijske in 
pevsko-igralske nastope, katerim je občinstvo namenilo naklonilne besede 
in velik aplavz. 
 
PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V PLAVANJU V ŠOLSKEM 

LETU 2021/2022 
1. 6. 2022 je v kopališču Pristan v Mariboru potekalo področno prvenstvo osnovnih 
šol v plavanju, kjer je OŠ Fram v kategoriji registriranih tekmovalcev letnikov 
2007, 2008 in 2009 zastopala Lina Maltarić iz 7. B in zasedla 1. mesto ter s tem 
postala področna prvakinja. Iskrene čestitke! 
 
POSAMIČNO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA UČENCE IN UČENKE OSNOVNIH 
ŠOL (FINALE) V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

V sredo, 8. 6. 2022, je na 
atletskem stadionu v Športnem 
parku Tabor v Mariboru 
potekalo posamično prvenstvo 
Slovenije za učence in učenke 
osnovnih šol (finale), na katerega se je uvrstil tudi učenec naše 
šole, Tadej Pokrivač iz 7. B, v teku na 300 m. Kot eden izmed 22-ih 
učencev iz celotne Slovenije, ki so se uvrstili na državno 
tekmovanje, je z rezultatom 42,90 zasedel odlično 8. mesto. 
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Na vse učence, ki so se med letom udeleževali šolskih športnih 
tekmovanj in z lepimi uspehi našo šolo postavili na šolski 
športni zemljevid, smo izredno ponosni in jim za športne 
uspehe čestitamo. 
 
LARISA IN LARA PONOVNO NA VRHU 
 
Naša šestošolka Larisa Skrbič se je najprej z odprtega 

tekmovanja Rolly dance open vrnila s pokalom in dvema 
medaljama, nato se je s plesnim klubom Vibe udeležila 
mednarodnega plesnega tekmovanja na Krku ter v duetu osvojila 
1. mesto. Odlično in kar tako naprej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lara Bržan je osmošolka, ki nerada sili v ospredje, zato le malokdo ve, kako nadarjena plesalka je. 24.6. je postala 
celo državna prvakinja v kombinaciji desetih latinskoameriških plesov. In to še zdaleč ni njen prvi uspeh, zagotovo 
pa tudi ne zadnji. 
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VALETA, 14. 6. 2022 
 
Program letošnje valete je bil ponovno 
skrbno zasnovan in odlično izpeljan. Ekipa, 
zadolžena za njeno izvedbo, razrednika, 
Jožica Ravš in Črtomir Gojkovič, Smiljanka 
Šimundža, Blaž Preglau, Dora Ožvald in 
Polona Čuk Kozoderc, so nas na zabaven 
način popeljali skozi vseh devet let šolanja 
generacije 2013 – 2022.  

 
SADILI SMO VIRTUALNA DREVESA 
 
Bodi sprememba je osnovno vodilo zavedanja, da se 
spremembe začnejo najprej v nas samih. Ob mesecu 
čebel je pomembno  zavedanje o pomenu 
opraševalcev, ne le čebel, temveč tudi čmrljev, 
metuljev in muh, ki so odgovorni kar za 75 odstotkov 
pridelane hrane. 
Zlasti pomembno je pogozdovanje na degradiranih 
območjih sveta, kjer je človek zaradi potrebe po 
gradbenem materialu, kurjavi in bivalnem prostoru 
izsekal gozdove in popolnoma porušil naravno ravnotežje. Zato smo po zgledu podjetij Medex in Treecelet, ki bosta 
zasadili 10.000 medovitih dreves v naravi v Tanzaniji, sodelovali v spletni akciji HELP A BEE. PLANT A TREE in sadili 
virtualna drevesa. Učenci od 6. do 9 razreda so posadili več kot 200 virtualnih dreves. Zlasti osmošolci so se 
dodobra seznanili s problematiko nekontroliranega izsekavanja. Vsako drevo šteje. 
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SLAVNOSTNA POSADITEV PRIOLOVEGA DELIŠESA 
 
V okviru občinskega praznika Občine Rače-Fram je v soboto, 18. 6. 
2022, potekala slavnostna posaditev Priolovega delišesa v Loki pri 
Framu, v sadovnjaku pri Api hiški. S krajšim programom so se je 
udeležili tudi naši učenci, ki so dogajanje popestrili s plesom in 
igranjem. 
Hvala Davidu Feršu za ubrano pesem, ki je zazvenela iz harmonike, in 

plesalcem Gaji, Pii, Maruši, 
Tiani, Dominiku in Teu.  
 
Kdo je sploh bil Josip Priol? 
Rodil se je kmečkim staršem v Morju pri Framu, 
kjer je obiskoval ljudsko šolo, 1907. pa se je 
vpisal na Vinarsko in sadjarsko šolo Maribor. 
Med letoma 1911 in 1914 je hodil v Vinarsko in 
sadjarsko šolo Klosterneuburg. 1919. se je 
zaposlil kot učitelj na mariborski vinarski in 
sadjarski šoli, 1928. pa je postal njen ravnatelj. 
Na šoli je učil sadjarstvo, izkoriščanje sadja s 
pomologijo, vrtnarstvo in čebelarstvo ter 
organiziral in vodil škropilne poizkuse. Ukvarjal se je s pomlajevanjem in 
precepljanjem sadnega drevja. Ugotavljal je pomološke nazive jabolčnih in 
hruškovih vrst iz vse Jugoslavije, zlasti iz Hrvaške in Slovenije. Uvedel je 

ameriški način sortiranja in vskladanja sadja. Leta 1957 je za vzgojeno sorto jablane Lonjon prejel Kidričevo 
nagrado.            (Vir:https://sl.wikipedia.org/wiki/Josip_Priol) 
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KOMEMORACIJA V GAJU 

V nedeljo, 19. 6. 2022, je potekala tradicionalna spominska slovesnost 
pri spomeniku talcev v Gaju. V kulturnem programu s prapori v spomin 
na ustreljene domoljube 16. 6. 1944 so sodelovali  učenci naše šole z 
mentoricama Doro Ožvald in Valentino Gselman. 
 
ZLATE PETICE, 21. 6. 2022 
 
Kar devet naših devetošolcev (stojijo v 1. vrsti od leve proti desni: Jošt 
Gradišnik, Ana Burulič, Klara Ločičnik, Žan Repnik, Eneja Zavec Blažič, 
Katja Žgank in Denis Brumen; manjkata Tara Medved in Lana Sagadin) 
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 učiteljici Jelki Bojc, ki je na prireditvi prejela priznanje župana za aktivno delovanje na 
kulturnem in društvenem področju.  
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ZAKLJUČNE EKSKURZIJE 
 
16. junija so se učenci odpeljali v vse smeri naše ljube domovine. Mladi so 
tako raziskali vse kotičke od vzhoda do zahoda, severa in juga, se seznanili z 
našo kulturno in naravno dediščino, obenem se družili s sošolci, vročino pa 
odganjali z mrzlo vodo in ledenim sladoledom.  
 
Osmošolci so uživali v lepotah Bleda, igrali mini golf in obiskali Prešernovo 
hišo.  
   

OBISK TEHNOPARKA Z NADARJENIMI UČENCI, 22. 6. 2022 

 
V sredo, 22. 6. 2022, smo se z nadarjenimi učenci 7. in 8. razredov odpravili 
na izlet. Pot nas je zapeljala v Celje, kjer smo si ogledali Tehnopark. Park je 
zasnovan v treh platformah na kar 4.000 m₂. V prvi in drugi platformi 
obiskovalci skozi različne raziskovalne postaje spoznavajo zanimive vsebine, 
ki se nanašajo na tematike naravoslovja, tehnike in znanosti. Raziskovalne 
postaje so zasnovane interaktivno, kar pomeni, da obiskovalci dejavno 
sodelujejo. Poleg znanosti so jim približane zgodbe Celja in njegove okolice. 
Bine Gojkovič, Anej Goričan, Vitan Magdič, Žiga Polenčič, Maša Frešer, Mark 
Šteharnik, Brina Helbl, Žana Papež, Jaša Šoba, Teo Ankovič, Zala Klavž, Neja 
Petrovič in Iza Vračko Wutt so ob aktivnem (so)delovanju povečali zanimanje 
za znanost in tehnologijo ter pridobili neposredno izkušnjo iz naravoslovja in 
tehnologij. 
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POZDRAV IZ SARAJEVA 
 
Ob zaključku pouka sta se pričeli 17. mladinska 
poletna šola slovenskega jezika in 41. poletna 
šola slovenskega jezika. 
Obe šoli sta pripravljeni pod okriljem Centra za 
slovenščino kot drugi in tuji jezik Oddelka za 
slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani. Okoli 90 udeležencev iz 14 držav se 
izobražuje na poletni šoli za mlade, okoli 80 
udeležencev iz 24 držav pa obiskuje poletno 
šolo za odrasle.  
Udeležence, organizatorje in izvajalce poletnih šol je na obeh odprtjih v imenu Urada Vlade Republike Slovenije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu pozdravila višja svetovalka Ana Ahačevčič. 
Poletna tečaja slovenskega jezika in spoznavanja svojih korenin s štipendijami za udeležence iz zamejstva in 
izseljenstva finančno podpirata tudi Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in Ministrstvo za 
izobraževanje znanost in šport. 
 
 
 
NAŠA MALA KNJIŽNICA 
 
Tretješolci so s takšnim veseljem in užitkom poslušali predpisane zgodbe ter ob njih ustvarjali, da jim ni zadostovala 
udeležba le na enem kvizu (konec marca), marveč so se prijavili še na enega. 8. junija so se tako pomerili z dvema 
novima ekipama in tokrat osvojili 1. mesto, z njim pa tudi knjižno nagrado. Čestitke mladim knjižnim moljem. 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Junij, 2022 

13 

BRANJE NE POZNA MEJA 
 

Slovensko-hrvaški 
bralni projekt se je 
zaključil. Tretješolci na 
obeh straneh meja so se 
povezovali preko branja 
in spoznavanja 
literature v obeh jezikih. 
Medtem ko smo se v 
Framu osredotočili le na 
dela enega hrvaškega 
avtorja, Grigorja Viteza, 
so v Brestovcu brali dela Petra Svetine, Dese Muck in Otona Župančiča. Vsa 

naša (spo)znanja smo strnili v elektronskih knjigah, katere smo skozi celotno šolsko leto dopolnjevali in jih 
opremljali s fotografijami, video- in avdioposnetki. Pri tem nismo pozabili na drobne pozornosti, katere smo si 
izmenjali v debelih ovojnicah. Na Hrvaško so tako potovale knjige, voščilnice, kazalke, sladkarije, nazadnje pa 
čarobni svinčniki, katere bodo lahko učenci uporabili za kazalke ali prijeten opomnik na naše celoletno sodelovanje. 
Naši prijatelji so nam v zameno poslali knjigo, ki obširno opisuje mesto in okrožje njihove šole, velikonočno 
voščilnico, kazalke ter pisane metulje za 
spomin.  
 
Naša naveza je bila izjemno topla in projekt kar 
kliče po ponovitvi v naslednjem šolskem letu.  
 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Junij, 2022 

14 

 
KNJIGOBEŽNICE V OBČINI RAČE – FRAM 
 
Na pobudo Literarnega kluba v Račah in Mariborske 
knjižnice - Knjižnice Rače ter s posluhom Občine 
Rače- Fram so na različnih lokacijah v Občini Rače-
Fram  (ZD Rače, ZD Fram, otroško igrišče Rače s 
pumptrackom in skate parkom, Grad Rače) zaživele 
lesene hišice – KNJIGOBEŽNICE, namenjene vsem, 
ki si želijo privoščiti trenutek sprostitve ob branju.  
Napolnjene s knjigami, ki jih lahko vzamete s seboj 
domov ter jih vrnete v isto ali katero drugo knjižno 
hiško. V kolikor vam je knjiga prirastla k srcu, jo 
lahko obdržite. 
Ob naslednjem obisku pa lahko v leseni hišici pustite 
kakšno vašo knjigo, ki ste jo že prebrali in bi bila 
zanimiva tudi za koga drugega.  
 
Da bodo KNJIGOBEŽNICE zaživele, tudi ti prinesi in 
odnesi kakšno knjigo. 
 
NAJ DOBRE KNJIGE KROŽIJO!    
   
(Vir: https://www.mb.sik.si/knjigobeznice-v-obcini-race-fram.html) 
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BORIS PAHOR 1913 – 2022 
 
Boris Pahor se je rodil 26. avgusta leta 1913 v 
slovenski družini v Trstu, takrat glavnem 
pristanišču avstro-ogrskega cesarstva. Kot otrok je 
bil priča fašističnemu požigu Narodnega doma v 
Trstu. 
V medvojnem obdobju je v Trstu sodeloval s 
slovenskimi antifašističnimi intelektualci in 
tigrovci. Leta 1940 je bil vpoklican v italijansko 
vojsko in poslan v Libijo, od koder je bil kot vojaški 
prevajalec premeščen v taborišče za ujete častnike 
jugoslovanske vojske v Bogliacu pri Gardskem 
jezeru.  
Po kapitulaciji Italije se je leta 1943 vrnil v Trst in se pridružil osvobodilni fronti, januarja 1944 pa so ga prijeli 
domobranci in ga predali nemškim oblastem. Konec februarja so ga poslali v nacistično koncentracijsko taborišče 
Natzweiler-Struthof. Kasneje so ga prestavili še v druga taborišča, nazadnje v Bergen-Belsen, osvobojenega aprila 
1945. 
Pahor je vse življenje opozarjal na nevarnosti totalitarnih režimov, katerih žrtev je bil tudi sam. Njegovo najbolj 
znano delo je Nekropola, v kateri je opisal taboriščno izkušnjo in s katero je zaslovel tudi po Evropi. Z njegovim 
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odhodom se končuje en čas in se pričenja drug. Brez njega med nami ni več oči, ki so videle, in roke, ki je zapisala. 
Ostali pa so spomini, ki dajejo novemu času moč, da bi bil boljši od prejšnjega. 
 
OB DNEVU DRŽAVNOSTI  V RAZMISLEK 
 
Boris Pahor je v 106. letu starosti obiskal Mohorjevo družbo v Celovcu in Slovencem položil na srce bistvo obstoja 
vsakega naroda:  

- Dajte svoje otroke podučiti, kaj je bistvo naroda. Pomembno je, da ostane slovenski jezik živ, da bodo imeli 
svoj ponos, da bodo po svojem bitju sebi v korist ponosni Slovenci. 

- Nacionalnost je za mene zvestoba lastni kulturi in zgodovini, predvsem pa lastnemu jeziku. Nacionalna 
pripadnost in zavedanje le-te se prebudita že v majhnem otroku, ko mu mati razloži stvari, ki se dogajajo 
okoli njega. Vsak jezik je odkrivanje sveta. In vsak jezik svet odkriva na svoj način. 

- Ostanite zvesti svoji identiteti, svoji tradiciji, svoji literaturi, svoji zgodovini, šele potem lahko govorimo o 
mednarodnem, o globalizaciji in vsem drugem. Tako je bilo takrat in je tudi danes. To je baza, ni noben 
nacionalizem, je zvestoba svoji tradiciji in svoji zgodovini. To pa je čisto normalno in nima nič opraviti z 
nacionalizmom. 

- Spoštovati je treba vse sosede in jezike v Evropi. Toda ob tem ne pozabi najprej ostati ponosen Slovenec. Ni 
druge možnosti. Evropski človek dela čudeže v tehniki in preseneča nas povsod drugod. Kljub temu pa je 
premalo spoštovanja do raznolikosti. Evropa je v slabem stanju glede jezikov manjšin. Mi sami moramo 
gledati na naš jezik, hkrati pa braniti dostojanstvo jezikov in kultur evropskih manjšin. 

- Če ne bodo poskrbeli, da bodo pripadniki slovenskega naroda narodno zavedni, bomo vsi šli k vragu. Vsak 
posameznik mora biti zaveden. In brez jezika ni mogoče biti zaveden. 

(Vir: https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C2646/boris-pahor-vest-naroda) 

 
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Matej Arčon, se je udeležil pogreba Borisa Pahorja, enega 
najpomembnejših slovenskih pisateljev, borca za narodne pravice Slovencev v zamejstvu, tržaškega Slovenca in 
velikega človeka.  
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Od Pahorja so se na pokopališču pri Sv. Ani v Trstu poslovili njegovi najbližji, nekateri vidni predstavniki slovenske 
oblasti.   
Minister Arčon je ob smrti tega velikega Slovenca poudaril: »S slovesom Borisa Pahorja se končuje zgodovinska 
era. Čas, ki je bil za prebivalce območja na meji med Slovenijo in Italijo globoko boleč, a nam je prinesel tudi 
preseganje bolečine in konfliktov. Vstop v novo obdobje sožitja in razumevanja ne bi bil mogoč brez 
intelektualnega in duhovnega horizonta, ki nam ga je odpiral Boris Pahor. Seveda bomo pisatelju, ki je bil velik 
Slovenec, velik Tržačan, velik Evropejec, večno hvaležni. Ampak pomembno se mi zdi predvsem, da njegovo 
sporočilo globokega humanizma vgradimo v oblikovanje naše prihodnosti.« 
 
ZAKLJUČNA PRIREDITEV – ERASMUS+ DAN, 
24. 6. 2022 
 
Z letošnjim šolskim letom zaključujemo mednarodni 
projekt Erasmus+. Pod naslovom Overcome smo se posvečali športu in 
prehrani in v tem duhu ga tudi zaključujemo. Zadnji šolski dan smo športnim aktivnostim pridružili še literarno 
ustvarjanje ter tako zaokrožili uspešna tri leta, ki so z raznovrstnimi dejavnostmi popestrila šolski vsakdan. 
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Obenem smo dan posvetili tudi naši domovini. 25. junija v Sloveniji vsako leto obeležujemo dan državnosti. S tem 
državnim praznikom se spominjamo dogodkov iz leta 1991, ko je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. 
Podlago za to odločitev smo Slovenci sprejeli pol leta prej, ko smo se decembra 1990 na plebiscitu večinsko izrekli 
za odcepitev od tedanje države Jugoslavije in za oblikovanje lastne, suverene države Slovenije. 
25. junija 1991 so v slovenskem parlamentu sprejeli 
Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni 
Republiki Sloveniji. Sledila je desetdnevna vojna za 
samostojnost, saj je jugoslovanska vojska skušala zasesti 
zunanje meje naše države. Boji, ki so zahtevali tudi 
smrtne žrtve, so se končali 3. julija 1991. Zadnji 
jugoslovanski vojak je slovensko ozemlje zapustil 

oktobra istega leta.  
Učenci so kulturni 
program izdelovali po 
razredih, nato pa se drug 
drugemu skupaj 
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predstavili. Prvošolčki so se naučili slovensko himno, drugošolci zaplesali v ritmu pesmi Moja domovina, tretješolci 
so postali slovenskega naroda sin, četrtošolci so pisali pesmi v čast naše domovine, petošolci pa ves program 
odlično povezali. Učenci višje stopnje so predstavljenim točkam močno ploskali, sami pa se nato pomerili v 
tekmovalni aktivnosti, sobi pobega, kjer so se spopadali z različnimi izzivi, povezanimi z Rimljani in Slovenijo.  
 
UČNI ČEBELNJAK ČD RAČE DOBIL SVOJO ŠTEVILKO 
 
Čebelarsko društvo Rače, ki je bilo uspešno na Javnem razpisu Prva 
čebela 2022 Čebelarske zveze Slovenije in PRVE osebne zavarovalnice 
Ljubljana, ter s tem dobilo učni čebelnjak, je 27. junija 2022 opravilo 
pomembno formalnost: njegov gospodar, Marjan Brezočnik, je na 
čebelnjak namestil številko. 
Ker je bil župan občine Rače – Fram, Branko Ledinek, odsoten, je to 
nalogo opravil ob prisotnosti direktorice občinske uprave, mag. Tanje 
Vindiš Furman in Tanje Kosi, višje svetovalke za področje okolja, 
kmetijstva, turizma in civilne zaščite.  
Na žalost so bili učenci OŠ Rače, Fram in Starše že na zasluženih 
počitnicah, zato na aktivnosti niso bili prisotni.  
Marjan Brezočnik je po namestitvi številke opravil še pregled čebel, ki 
lepo napredujejo.  
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LEPE POČITNICE 
 
Pred vami sta dva meseca počitka, za katere, drage učenke in učenci, želimo, da jih izkoristite za počitek, a tudi 
poletne norčije in navihane vragolije, da bo jesenski vstop v nov razred z lahkim korakom in sproščenimi mislimi.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POČITNICE Z BRISAČO ČEZ GLAVO 
 
Ste morali že kdaj na počitnice, pa bi raje ostali doma? Ambrož je moral pod prisilo na 
poletni oddih. Najhuje pa je, da je fant zaljubljen in bi dal vse, da bi bil lahko blizu ljube 
Gaje, ki je ostala doma. Ambrož si v mislih priseže, da bo mami tako zagrenil počitnice, 
da si bo želela, da ga nikoli ne bi vzela s sabo. Jan, Žan, Staš, Rok; Ambrož in Lenka so 
junaki otroške in mladinske pisateljice Tatjane Kokalj, ki je vsakemu posebej namenila 
svojo zgodbo v svoji knjigi. Mularijo druži prijateljstvo v stilu: vsi za enega - eden za vse. 
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Dragi devetošolci, uspešno stopajte po srednješolski poti; mi pa se že veselimo bodočih prvošolčkov, ostalim 
'starim znancem' pa želimo , da se septembra zdravi in spočiti vrnejo v šolske klopi. 

 
Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednici: Simona Napast, Slavica Zafošnik 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
 
Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, POLONA KREGAR, VALENTINA GSELMAN, JOŽICA RAVŠ, MATEJA 
KREGAR, DORA OŽVALD, TATJANA AJD KRAMPL, NATAŠA MAVER ŠOBA, ČRTOMIR GOJKOVIČ, ADRIJANA 
CIGLAR 


