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Zač etek pouka in š tevilo uč enčev ter 
oddelkov 

 

Prvi šolski dan, 1. 9. 2021 

Začelo se je novo šolsko leto in v našo šolo je vstopilo 42 prvošolcev ter se 

razporedilo z vstopnicami v svoje razrede. 
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Tudi četrtošolci so letos doživeli razdelitev v tri razrede. Tako imamo v tem 

šolskem letu naslednje oddelke: 4. A, 4. B in 4. C. Število otrok na naši šoli iz leta 

v leto raste, letos se ta številka bliža že 370. 
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Š tevilo delavčev in špremembe 
 

V šolskem letu 2021/2022 je zaposlenih skupno 83 delavcev (v šoli 56 in 27 v vrtcu). 

Vodstvo šole: 

Vesna Lešnik (v. d. ravnatelja do 31. 12. 2021 in ravnateljica od 1. 1. 2022 naprej)  

Jasna Belas (pomočnica ravnatelja) 

Novo zaposleni delavci in nadomeščanja: 

Maja Gabrovec (zamenjava Maje Patty - LUM) 

Hrustić Elvira (nadomeščanje Marije Petelinšek – čiščenje šolskih prostorov) 

Aleksandra Jesenek (nadomeščanje začasno odsotnih delavcev v PB) 

Nina Kolarič (nadomeščanje začasno prerazporejene delavke Martine Lunder – 

vzdrževalna dela in čiščenje šolskih prostorov) 

Eva Legnar (nadomeščanje Urške Purg - TJA) 

Robert Mažgon (zaposlitev preko javnih del – učna pomoč učencem) 

Boštjan Pek (projekt Popestrimo šolo) 

Alenka Pevec (nadomeščanje začasno odsotnih delavcev v PB) 

Lucija Plavčak (nadomeščanje Maje Radinović, OPB) 

Saša Radinović (nadomeščanje začasno odsotnih delavcev v PB) 

Katja Stopar (svetovalna delavka v deležu 0,45; dodatna sistemizacija zaradi 

Covida) 

Špela Svenšek (nadomeščanje Maje Radinović) 

Laura Šadl (Razširjen program – RaP, OPB) 

Nataša Šoltić (zaposlitev preko javnih del - informator) 

Nina Šulin (nadomeščanje Maje Gabrovec – LUM) 

Slavica Zafošnik (nadomeščanje Vesne Lešnik – MAT) 

Študentsko delo: 

Tina Ačko  

Nina Repnik   
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Delo šveta š ole in štarš ev 
 

Svet zavoda deluje v skladu z zakoni o OŠ in odlokom o ustanovitvi Občine Rače-

Fram. Svet šteje 11 članov. 

Sestava od leta 2021 po izvolitvi novih članov:  

- predstavniki ustanovitelja: Uroš Šteharnik, Andrej Lunežnik in Petra Šoba; 

- predstavniki šole: Smiljanka Šimundža, Blaž Preglau, Tadej Sternad, Mirela Jurič 

in Zvonka Lešnik; 

- predstavniki staršev: Tomaž Zorko, Aleš Gobec in Mojca Toplišek; 

- predsednica SZ: Smiljanka Šimundža; 

- namestnik predsednice SZ: Uroš Šteharnik. 

 

Delo sveta zavoda: 

– poročilo ravnatelja o učno-vzgojnem delu in uspehih šole in vrtca v šolskem letu 

2020/21; 

– obravnava in sprejem LDN šole in vrtca za šolsko leto 2021/22; 

– obravnava in potrditev najemnin; 

– obravnava in potrditev sprememb vzgojnega načrta; 

– obravnava samoevalvacije; 

– pobude, predlogi, nasveti. 

– poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu šole in vrtca in problemih, 

– poročilo o inventuri 2021, 

– poročilo o zaključnem računu zavoda. 

– poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu šole in vrtca in uspehih v 

šolskem letu 2021/2022; 

– aktualna problematika; 

– predlogi za novo šolsko leto, delo med počitnicami. 

Predvidene ostale naloge Sveta zavoda: 

– sprejemanje sklepov o delu šole, za katere je pristojen; 

– sprejemanje splošnih aktov šole; 

– potrjevanje različnih komisij; 

– obravnavanje morebitnih pritožb; 

– sprejemanje inventurnih elaboratov, zaključnega računa šole, poslovnega 

poročila, finančnega načrta šole in kadrovskega načrta; 

– in druge naloge v skladu z zakonom. 
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SVET STARŠEV deluje v skladu z nalogo, opredeljeno v šolski zakonodaji. Člani 

so predstavniki staršev, izbrani na 1. roditeljskem sestanku v septembru, na 

katerem izvolijo predsednika in namestnika.  

Predsednik Sveta staršev je Tomaž Zorko, namestnica pa Mojca Toplišek. Na 

prvem sestanku Sveta staršev so bile teme razgovora: 

– seznanitev in obravnava LDN 2021/2022 šole; 

– seznanitev in obravnava LDN 2021/2022 vrtca; 

– pobude in predlogi; 

– konstituiranje sveta; 

– poročilo o realizaciji LDN š. l. 2020/2021; 

– vzgojni načrt. 

 

Nadaljnji program dela izdelajo člani Sveta staršev. 
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Pošebnošti, znač ilnošti in novošti 
vzgojno-izobraz evalnega dela 
 

UČILNICA NA PROSTEM 

S kisikom napolnjeni možgani preverjeno delujejo bolje in z večjo hitrostjo. To 

vedenje s pridom učitelji izkoriščajo in, kot je že navada pri geografiji, tudi pri drugih 

predmetih učencem baterije in glave napolnijo z energijo in znanjem. 

 

KULTURNA ŠOLA 

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen 

obšolskim dejavnostim na področju kulture v 

osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg aktivnega in pasivnega 

kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v 

sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. OŠ Fram si je že v šol. 

letu 2014/2015 pridobila z 27 točkami naziv kulturna šola. Z velikim veseljem in 

ponosom sporočamo, da je OŠ Fram ponovno pridobila naziv kulturne šole za 

obdobje 2020-2024 (koordinatorka projekta Dora Ožvald). 

 

FORMATIVNO SPREMLJANJE 

Učitelji skozi vso šolsko leto težimo k aktivnem uvajanju formativnega spremljanja 
v pedagoški proces. OŠ Fram je članica razvojne naloge formativnega spremljanja.  

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

Šola aktivno vzpodbuja nadarjene učence ter njihove talente krepi z raznimi 

dodatnimi nalogami, dejavnostmi, tekmovanji, raziskovalnimi nalogami, itn.  

 

ZDRAVA ŠOLA 

V okviru promocije zdravja se bomo zavzemali za čim pestrejšo pokrivanje vseh 

področij zdravja. Vsak od nas, ki s(m)o  s šolo povezani na 

katerikoli način, mora po svojih najboljših močeh prispevati k 

večjemu ozaveščanju   za zdrav življenjski slog  in to na telesnem, 

duševnem, socialnem in drugih področjih. Izvajali bomo 

delavnice v okviru razrednih ur in pri rednih urah pouka, na 

katerih bomo  med drugim govorili o duševnem zdravju in delali 

na izboljšanju le tega ter na dvigu samopodobe vseh udeležencev v procesu 

izobraževanja in dela na šoli (koordinatorka projekta Bernarda Šibila). 
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POPESTRIMO ŠOLO  

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in njegov namen je 

prispevati k razvoju inovativnih učnih okolij v okviru katerih se ustvarijo možnosti za 

razvoj ključnih kompetenc učencev (bralna pismenost, socialne in jezikovne 

kompetence, učenje učenja, kritično mišljenje, inovativnost, ustvarjalnost, 

podjetništvo, raziskovanje, uporaba pametne tehnologije). Vzgojno-izobraževalne 

aktivnosti so bodo izvajale tako individualno kot skupinsko in se bodo posvečale 

posameznikovim individualnim potrebam, primanjkljajem in nadarjenostim. V okviru 

projekta bodo na šoli in v njeni oklici na voljo različne brezplačne dejavnosti izven 

rednega šolskega pouka. Delavnice so namenjene vsem učencem (1. – 9. razreda) 

in se bodo v največji možni meri izvajale zunaj – v naravi (izvajalec programa 

Boštjan Pek - projekt se je zaključil v tem šolskem letu).  

 

INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1 

Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo 

implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni 

scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim 

različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in 

upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter 

učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice (koordinatorka projekta je bila do 

sedaj Vesna Lešnik. Od septembra 2021 je koordinatorka Simona Napast).  

Več na: https://www.inovativna-sola.si in https://www.facebook.com/inovativnasola  

 

 

PROJEKT POGUM  

Krepitev kompetence podjetnosti in 
spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v osnovnih 
šolah 

Naša šola se je letos vključila v projekt Pogum in je ena izmed implementacijskih 

šol. Projekt je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje 

pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ. Odločili smo se področje Šola kot središče skupnosti. 

Z učenci bomo pripravili predstavitve kulturne dediščine kraja. Učenci bodo postali 

turistični vodiči (koordinatorka projekta Nataša Maver Šoba).  

  

https://www.inovativna-sola.si/
https://www.facebook.com/inovativnasola


8 

ŠOLSKI VRT  

Za šolo ostajajo visoke grede, ki bodo posejane s samimi dobrimi in za zdravje 

koristnimi rastlinami. Tako ne bo primanjkovalo solate, raznih zelišč, zagotovo pa 

se bo našel še prostor za kakšno rožico. Projekt vrtnarjenja smo začeli z drugošolci 

v okviru podaljšanega bivanja. V tem šolskem letu bodo sodelovali vsi oddelki od 1. 

do 5. r (mentorica Mojca Lešnik).  

  

 

GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI (interni projekt) 

V okviru projekta Trajnostna mobilnost 

v vrtcih in osnovnih šolah bodo tudi v 

tem šolskem letu sodelovali učenci v 

aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi. 

Skupaj z učitelji razredniki in učitelji 

podaljšanega bivanja (OPB) ter ob 

podpori staršev se bomo trudili vsak 

dan v šolo prihajati na trajnostni način ( 

peš, s kolesom, s skirojem, z 

avtobusom,…) ravno tako iz šole 

domov ter se na tak način gibali tudi v 

popoldanskem času. Migali bomo 

celotno šolsko leto (koordinatorke 

projekta so učitelji OPB).  

ERASMUS + 

OVERCOME  

Osnovna šola Fram z 

letošnjim šolskim letom nadaljuje z mednarodnim 

projektom, ki je obarvan s športom, zdravjem in 

medkulturno-jezikovno ozaveščenostjo. Gre za strateško 

partnerstvo med šolami, ki temelji na izmenjavi učencev. 

Kot navajajo v krovni organizaciji Cmepius je namen KA2 

projektov dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, 
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učenja in mladinskega dela, modernizacija institucij in inovacija družbe. Partnerske 

države ostajajo Nemčija, Ciper, Španija, Finska in Slovenija pod spodbudnim 

naslovom OVERCOME (Premagajmo, koordinatorka projekta Simona Napast).  

 

ERASMUS + THANK YOU FOR THE MUSIC  

V okviru mednarodnega projekta Thank you for the music (hvala za glasbo)  

osnovna šola Fram nadaljuje z mednarodnim projektom, ki je glasbeno obarvan in 

spodbuja medkulturno-jezikovno ozaveščenost. Gre za strateško partnerstvo med 

šolami, ki temelji na izmenjavi učencev. V novembru 2021 prihaja prvi obisk učiteljev 

partnerskih šol iz Španije, Nemčije in Italije, kjer bodo učitelji pripravljali skupaj z 

učenci glasbene točke (koordinator projekta Blaž Preglau). 

 

eTWINNING  

V okviru mednarodnega projekta eTwinning Holidays 

(prazniki) učenci 8. razreda krepijo pri pouku 

angleškega jezika pisne in jezikovne spretnosti. Na ta 

način bodo pridobili nove prijatelje  iz Turčije, Španije in Romunije ter podrobneje 

spoznali njihovo kulturo (koordinatorka projekta Tjaša Šuc Visenjak).  

 

PROJEKT KROKUS  

0Projekt Krokus je nastal na Irskem na pobudo združenja HETI (Holocaust 

Education Trust Ireland). Združenje mladim in šolarjem, starim 11 let in več, podarja 

čebulice rumenih krokusov (žafrana), da jih posadijo v spomin na 1,5 milijona 

judovskih otrok, ki so umrli v holokavstu, in v 

spomin na tisoče drugih otrok, ki so bili žrtve 

nacističnih grozodejstev. Učenci 6.a razreda so 

se prijavili na projekt, se pogovarjali o 

holokavstu, nato pa posadili čebulice. 

Opazovanje cvetov nas bo dodatno spodbudilo k 

učenju strpnosti in spoštovanja (Vir: 

http://www.sinagogamaribor.si/slo/dediscina/projekt-krokus/). (koordinatorka 

projekta Tatjana Ajd Krampl).   

http://www.sinagogamaribor.si/slo/dediscina/projekt-krokus/
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NAŠA MALA KNJIŽNICA  

Že več let zapored na šoli s posameznimi razredi izvajamo projekt Naša mala 

knjižnica, ki ob pomoči skrbno izbranih literarnih del in pripadajočega ustvarjalnika 

otrokom na zabaven način približa slovensko in tujo literaturo. V letošnjem letu 

projektno delo poteka s tretješolci in izbranimi skupinami v podaljšanem bivanju. 

Koordinatorica Simona Napast skupaj z mentoricama, Jelko Bojc in Janjo Fideršek, 

medpredmetno povezuje in z zgodbami buri otroško domišljijo, kar je pomembna 

popotnica za življenje.  

 

 

USTVARJALNO UČNO OKOLJE 21. STOLETJA 

V času pouka na daljavo so vse članice projekta izvedle vse naloge, ki jih je podal 

ZRSŠ. Delo je potekalo zelo konstruktivno in v prijetnem vzdušju. Vse težijo k temu, 

da si izmenjujejo svoje izkušnje, različna videnja in pristope. V bodoče so si zadale 

cilj, da se še bolj povežejo po vertikali in pri različnih predmetnih področjih, saj bodo 

le tako dobile bolj natančen vpogled v sam učni proces po načelih formativne 

spremljave. Njihova želja pa je, da opazijo vsakega otroka posebej, spodbujajo 

kreativnost učencev, zato nenehno čutimo potrebo po spremembi učnega procesa, 

kar s pridom udejanjamo preko pričujočega projekta. Pri učencih iščejo uspešna 

učna področja, ustvarjajo prijetno klimo ter vzajemno podajajo in spremljajo 

kvalitetne povratne informacije. Predvsem pa se držijo pregovora, ki pravi:" Misli, a 

dopuščaj tudi drugim, da mislijo (koordinatorke projekta Dora Ožvald, Janja 

Fideršek, Nataša Maver Šoba, Polona Kregar in Jelka Bojc). 
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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 (koordinatorki Jelka Bojc, Simona Napast). 

 

TRŽNICA IDEJ 

V okviru projekta Ustvarjalna učna okolja 21.stol. so oblikovali tržnico idej, ki služi 

za izmenjavo uporabnega delovnega gradiva (koordinatorica Jelka Bojc). 

  

RASTEM S KNJIGO  

Kot vsako leto smo tudi letos s sedmošolci obiskali splošnoizobraževalno knjižnico 

Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici. Učenci so bili navdušeni nad prijaznostjo 

knjižničarke Darje Kolar, ki nas sicer vsako leto prijazno sprejme, urejenostjo 

knjižnice in razpoložljivim gradivom. Nekateri učenci ustanovo že obiskujejo in si 

knjige pridno izposojajo, po decembrskem obisku pa bo knjižnica zagotovo pridobila 

še več članov. 
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BRANJE BREZ MEJA 

Branje brez meja oz. Čitanje ne poznaje granice, ki se izvaja v slovenskih in 

hrvaških osnovnošolskih knjižnicah. Naši šoli je dodeljena Osnovna škola Dragutina 

Lermana, Brestovac.  Povezali sta se učiteljici tretješolcev, Jelka Bojc in Ivana 

Bešlić, ter knjižničarki Simona Napast in Ivana Rakonić Leskovar. Za začetek smo 

zastavili program našega dela. Framčani smo se odločili za prebiranje del Grigorja 

Viteza, Brestovčani pa se bodo zabavali ob delih Petra Svetine. Oboji smo pripravili 

pozdravno, uvodno elektronsko knjigo, v kateri smo se drug drugemu predstavili v 

sliki in besedi.  
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Špremembe š olškega okoliš a 
 

Dokončana gradnja skladišča pri telovadnici. 
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Dogodki v š oli in okoliči  
 

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. Bili sta naravnost odlični. 

Oddaji je posnela tudi televizija Slovenija.  

 

ŠOLA V NARAVI ZA PETOŠOLCE 
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ŠPORTNI DAN ORIENTACIJA, 15. 9. 

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. 

  

EKSKURZIJA V AVSTRIJO, 18. 9.  

V soboto, 18. 9. 2021 smo se po dolgem času ponovno podali na ekskurzijo v okviru 

pouka nemščine. Tokrat nas je pot popeljala v Klagenfurt (Celovec), kjer smo 

občudovali opice MAKAKI in spremljali njihove norčije.  

Po panoramski vožnji skozi staro mestno jedro smo občudovali še otoček Maria 

Wörth in si nabrali energijo za sladek povratek proti Sloveniji. 
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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. 

TEHNIŠKI DAN; 28. 9. in Spirit dan za osmošolce 

Naši osmošolci so se pomerili v podjetnosti v okviru projekta Spirit. Spoznali so 

namen in potek podjetništva ter razvijali ideje za prenovo šolske okolice.  V mesecu 

oktobru bodo svojo podjetnost še poglobili na Spirit vikendu. 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).
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ŠOLSKA SKUPNOST 

Tudi v mesecu oktobru so skupaj s predstavniki 9. razreda organizirali uvodno 

srečanje šolske skupnosti. Letošnji predstavniki razredov so zelo proaktivni, 

inovativni in motivirani za delo. Zavedajo se, da je njihovo mnenje pomembno in da 

lahko z lastno aktivnostjo pripomorejo k izboljšanju svojih pogojev za učenje, 

osebnostno rast in razvoj.  

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 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 osmih razredov 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 

KORONAVIRUS (SARS-COV-2) 

Tudi v tem šolskem letu nas še vedno spremlja virus. 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. 

PROJEKT POGUM IN TURISTIČNI VODIČI 

V petek, 8. 10. 2021, smo bili tudi turistična šola. Na omenjeno smo zelo ponosni. 

V okviru projekta Pogum smo »izobrazili« naše učence, da so postali mladi turistični 

vodiči in mlajšim učencem predstavili kulturno dediščino našega kraja. 

ŠOLA V NARAVI (zaključna ekskurzija za devetošolce) 

Zaradi negotovosti o izvedbi zaključnih 

ekskurzij so naši devetošolci ostali brez le-

te v mesecu septembru. Razrednika sta 

predvidevala, da pa je za najstnike 

pomembno, da se družijo, in sta iz tega 

razloga načrtovala izvedbo šole v naravi. 

Učenci so bivali, v dom ŠTRK v Spuhlji pri 

Ptuju (v okviru CŠOD v Ljubljani). V 

ponedeljek, 11. oktobra, jih je pričakal 

oblačen jesenski dan. Pred odhodom do 

Spuhlje so v šoli s svetovalnima delavkama 

Nino in Andrejo izvedli 2 uri karierne 

orientacije. Sprejela sta jih učitelja Aleksej 

in Vlado ter natančno razložila pravila v  

domu. Z njimi je bivalo tudi 24 sedmošolcev 

in 2 učiteljici spremljevalki iz OŠ Bovec. Z 

njimi smo se ujeli na prvi pogled. V šoli v naravi so izvedli 2 tehniška in 2 športna 

dneva ter izpeljali vse načrtovane dejavnosti. Potovali so po vesolju, se seznanili s 

preživetjem v naravi, veslali po reki Dravi, opravili nočni pohod, izvedeli veliko 

novega o korantih, na poljski učni poti pobrali buče in solato, spoznavali vodovje 
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Ptujskega polja in streljali z lokom. Seveda so se veliko gibali: igrali odbojko in zadnji 

večer tudi zaplesali. V sredo so prejeli obisk gospe ravnateljice, zamenjali sta se še 

razredničarki iz prvega razreda: učiteljica Jelka Bojc in učiteljica Maja Stavbar. Pri 

kosilu sta jim pripravili prijetno presenečenje. Izvedli so vse zastavljene cilje in se 

zdravi vrnili domov.   

 

NOČITEV OSMOŠOLCEV V OKVIRU PROJEKTA SPIRIT, 15.-16. 10. 2021 

V okviru projekta Spirit so osmošolci 

tudi tokrat pokazali svoje spretnosti v 

podjetništvu in ustvarjali ideje za 

ureditev šolske okolice. Po 

dopoldanskem učnem procesu je 

popoldan sledila še pica, nato ogled 

filma in nazadnje nočitev v šolski 

telovadnici.  

Naslednji dan po zajtrku se je delo 

ponovno podjetno nadaljevalo, kjer so 

sledile še predstavitve, razglasitev 

zmagovalcev za posamezne ideje in 

zaključek s programom Tinčka iz 

Radia City.  

ŠPORTNI DAN 

20. oktobra so osmošolci sopihali in se 

poganjali navkreber. Po dobri uri 

potenja in bolečih mišic so dosegli vrh 

Donačke gore, kjer so se okrepčali in 

zadovoljno nastavili toplim jesenskim 

žarkom.   
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KOMEMORACIJA PRI CENTRALNEM SPOMENIKU 

V petek, 22. oktobra, je potekala že 

tradicionalna komemoracija ob 

dnevu spomina na mrtve in v spomin 

padlim žrtvam, ki pa je bila tokrat 

prvič izvedena pri preseljenem 

spomeniku na framskem 

pokopališču. Nova lokacija je 

dogodku dala pridih spokojnosti in 

mirnosti. Kot je že v navadi, so se 

tudi letošnje komemoracije udeležili 

praporščaki krajevnih organizacij in 

Združenja borcev za vrednote NOB. 

Zraven govornikov, ki so izpostavili 

pomen zgodovine in ohranjanja 

spomina na vojno ter preminule v 

njej, so krajši kulturni program 

pripravili učenci OŠ Fram, pod 

okriljem mentoric Valentine Gselman, Tadeje Antončič in Dore Ožvald. Po skoraj 

dveh letih so v živo zapeli pevci mladinskega pevskega zbora, kar je dogodek še 

posebej svečano obarvalo. Kot solisti so se predstavili: Anja Ivančič, Ana Burulič, 

Katja Žgank na kitari in David Ferš z zvoki harmonike. Odlično so se odrezali tudi 

recitatorji 5. a: Jan Viltužnik, Dominik Fras, Taja Maver, Nina Lešnik in Pia Soršak.  

NARAVOSLOVNI DAN: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Vsi vemo, kako zelo pomembno je dan pričeti z zajtrkom. Tradicionalni slovenski 

zajtrk obeležujemo vsak tretji petek v novembru. Njegov namen je pomagati 

osveščati in spodbujati samooskrbo s kakovostno lokalno hrano. Tudi naša šola je 

obeležila 19. novembra že 11. tradicionalni slovenski zajtrk s sadjem. Zahvaljujemo 

se turistični kmetiji Greif za slastna, zdrava jabolka, mojstrom krušne peči v Rančah 

za domač, hrustljav kruh, Petru Heclu iz Orehove vasi za okusno domače mleko in 

čebelarstvu Hergan za slovenski med. K uspešnosti izvedbe tradicionalnega 

slovenskega zajtrka so doprinesli tudi dobra volja, vedoželjnost in ustvarjalnost 

učencev, ki so na ta dan izdelali različne izdelke in z njimi popestrili šolski prostor.  
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Po okusnem in zdravem zajtrku, ki so ga sestavljali kruh, mleko, maslo iz Celjskih 

mlekarn, med in jabolko, so učenci prisluhnili še spletnemu predavanju 

Čebelarskega centra Maribor. Tekom dneva so pod pridnimi in ustvarjalnimi prsti 

otrok nastali različni izdelki.   

  Panjske končnice 1. b razreda in 

ostali izdelki učencev: 
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TEHNIŠKI DAN: VESELI DECEMBER  

Decembrski čas, čas čarovnije, razigranosti, lepih misli in dobrih želja, je že ogrel 

tudi naša srca in v naših učencih vzbudil ustvarjalnost. V sklopu tehniškega dne so 

učenci 22. novembra po razredih ustvarjali in se veselili v navdušenju, da bodo v 

svoje domove ponovno ponesli decembrska 

pričakovanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi devetošolci so z veseljem ustvarjali adventne venčke. Kljub nekoliko drugačni 

prodaji in neizvedenem božičnem bazarju jim je uspelo prodati vse izdelke. 
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OBISK UČITELJEV V PROJEKTU ERASMUS+, 8.-12. 11. 2021 

 

  

Naša šola sodeluje v projektu Erasmus+ Thank you for the music (koordinator Blaž 

Preglau). Glavni cilj projekta je organizacija koncerta v vseh partnerskih državah, 

na katerih bodo učitelji izvajali po tri pesmi iz vsake 

države, učenci pa jih bodo peli v svojem jeziku. V tednu 

8. 11. –12. 11. smo gostili učitelje iz treh partnerskih 

držav (Italija, Španija in Nemčija), da smo uskladili 

program projekta – z eno skupino učiteljev smo se 

dogovorili glede nadaljnjega dela in urejali 

administrativne zadeve, druga skupina pa je v Turnerju 

vadila pesmi iz vsake države. Učitelji so prisostvovali tudi 

pri urah pouka v dvanajstih oddelkih, kjer so učencem 

predstavili svojo šolo in državo. Prvo srečanje bo konec 

maja 2022 v španski Malagi, kjer bomo tudi dorekli, kdaj 

bomo tuje učence in učitelje gostili pri nas v Framu. 
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VZDUŠJE V DECEMBRU 

KULTURNI DAN 

Učenci od 4. do 9. razreda so predpraznično vzdušje doživeli v gledališču, kjer so 

si ogledali predstavi Hrestač oziroma Netopir. Kulturno doživetje je prav vsem 

učencem omogočila tudi velikodušna donacija šolskega sklada, ki je vsakemu 

prispeval 8 eur za nakup vstopnice. 

  

(Vir: https://www.opera.si) 
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VALENTINOVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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. Za en dan je naša šola postala 

bolnišnica s prijaznim zdravstvenim osebjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Ostali učenci so smučali, 

drsali ali odšli na zimski 

pohod. 
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI – 7. RAZRED 

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.  
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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.  

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.  

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. Na nastope v živo so 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.  

  



29 

Zahvala gre tudi učiteljicama spremljevalkama, Valentini Gselman in ravnateljici 

Vesni Lešnik, ki sta dneva popestrili z dobro voljo, potrpežljivostjo in sladkimi 

presenečenji ter učiteljici Tadeji Antončič, ki se je prav tako pridružila na vajah in 

pospremila učence na klavirju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERINSKI DAN 

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. Medgeneracijsko sodelovanje se 

nam zdi izjemno pomembno. Tovrstnim vabilom se z veseljem odzovemo. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

IZMENJAVA  V NEMČIJI, LINDAU, 24. – 30. 4. 2022 

V aprilu so se po svetu sprostili ukrepi glede pandemije, kar nam je omogočilo, da 

so se v mesecu in pol izpeljale kar tri mednarodne izmenjave. Konec aprila so se 

najprej odpravili v 

Nemčijo, v Lindau ob 

jezeru Constance, bolj 

znano kot Bodensko 

jezero. Dolga vožnja z 

vlakom je bila prav 

pustolovska.  

Skrbno začrtane 

aktivnosti gostiteljev 

so ohranjale športno pripravljenost, turistični ogledi pa so 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. S 

kočijo so se tudi podali na pravljični grad Neuschwanstein in občudovali glamurozno 

opremo gradu nesrečnega snovalca, Ludvika II. Bavarskega. Ko se je izmenjava 

zaključila, je bilo prelitih nekaj solza, podeljeno veliko objemov, predvsem pa obljub, 

da še naprej ostanejo 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 so okvirje z raznimi materiali, ki spodbujajo čutila, ter promocijske lesene 

škatle. S temi izdelki so se predstavili na omenjeni tržnici. 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 so se sedmošolci v času pouka naravoslovja odpeljali v Maribor 

in si pod strokovnim vodstvom ogledali najstarejši akvarij v Sloveniji. V terariju so 

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, ki vedno zna pomagati. 

OBISK BODOČIH PRVOŠOLCEV 

V petek, 22. aprila 2022, je bilo na 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 so jim pripravili različne delavnice, ob 

katerih smo se spoznavali, da so dobili prve vtise o življenju in delu v šoli.   
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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 ter navijalo za nastopajoče 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. Tokratno skupno delo je občinstvu 

pričaralo izjemno dobro uro glasbenega užitka.  

 

  

 

 

SODELOVANJE Z VRTCEM 

Marec je bil zelo pester in z dogodivščinami nabit mesec tudi v naši šolski skupnosti, 

zato so na obisk povabili naše vrtčevske otroke. 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. 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, so 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.  
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ATLETSKI ŠPORTNI DAN, 5. in 19. 5. 

V maju smo se kar dvakrat odpravili na atletski stadion v Slovensko Bistrico, kjer 

smo izvedli športni dan z atletskimi disciplinami, kot so tek na 60m, 600m, skok v 

daljino in vadba na poligonu. Vreme je bilo za izvajanje športnih aktivnosti več kot 

primerno, predvsem pa sta bila dneva izredno skrbno načrtovana in organizacijsko 

brezhibna, za kar gre zahvala predvsem športnima učiteljema, Poloni Kregar in 

Črtomirju Gojkoviču, vsem učiteljem na merilnih postajah in pri zbiranju podatkov 

ter učencem, ki so k meritvam pristopili resno in zrelo. 

KULTURNI DAN - ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 

27. maj se je odvijal v znamenju gostujočega pisatelja, Žige X Gombača. Vsi učenci 

so spoznavali njegova dela in z njimi na različne načine poustvarjali. Tekom dneva 

je na ta način v avli sproti nastajala razstava z deli učencev, ki so odkrivali talente, 

posebnosti in dela pretežno za mladino pišočega ustvarjalca. Učenci 6.–9. razreda 

so v prirejeni verziji sobe pobega odklepali skrinje z vprašanji, ki so jih vodile do 

končnih namigov in rešitev, katere so vpisali v pripravljeno tabelo. Dan je bil še 

posebej svečan za vse pridne bralce, ki so iz rok pisatelja prejeli knjižno nagrado 

za naj bralca. Letos je teh bilo 139. 

IZMENJAVA NA CIPER, LIMASSOL, 1.-7. MAJ 2022 

Na praznik dela so se podali na predzadnjo izmenjavo, in sicer na Ciper, v Limassol. 

Že na letališču v Larnaci so presenečeni spoznali, da so pristali v deželi, kjer vozijo 

po napačni strani ceste.  

Učenci so se predajali vodnim športom (še posebej privlačno je bilo jadranje), za 

nekaj časa pa so se postavili v kožo invalidov in na invalidskih vozičkih odigrali 

košarkarsko tekmo, kar jim je predstavljalo posebno izkušnjo.  

Ciper pa ni samo otok, obdan z morjem in plažami, marveč je v notranjosti tudi 

precej gorat in poraščen z gozdovi. Ko so se spočiti vrnili v dolino, jih je misel na 

slovo od tega lepega otoka sicer razžalostila, a vemo, da bodo tudi v prihodnje ostali 
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v stiku z novimi prijatelji, ki so jih lepo sprejeli, jim veliko pokazali, predvsem pa jih 

razvajali z odlično hrano.  

 

 

 

 

 

 

IZMENJAVA NA FINSKO, LOVIISA, 15.-21. MAJ 2022 

Nova skupina se je podala še na zadnjo Erasmus+ izmenjavo. Tokrat jih je pot 

vodila v Loviiso, na Finsko. Uživali so v plovbi po reki Kymijoki (še bolj na pikniku 

ob njej), ogledu Helsinkov, sladkanju v  tovarni čokolade Fazer, navdušeno 

tekmovali v frizbi golfu, dvoranskem hokeju in baseballu, predvsem pa jih je ganilo, 

da so se pregovorno zadržani Finci izkazali kot topli ljudje in odlični gostitelji, ki so 

našim učencem ostali v trajnem spominu. Koordinatorica iz Nemčije, Elke, je v času 

gostovanja naših učencev praznovala rojstnodnevni jubilej. Razveselili so jo s 

pesmijo in čestitkami. Še posebej iz srca je pel španski koordinator Miguel, ki takrat 

še niti slutil ni, da nikoli več ne bo z njimi delil podobnih trenutkov. Na veliko žalost 

vseh partnerjev se je Miguel 26. maja za vedno poslovil. 
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ERASMUS+ IZMENJAVA V MALAGI 

Med 28. 5. in 4. 6. 2022 so se trije učitelji in štiri učenke naše šole v sklopu 

Erasmus+ projekta Thank you for the music udeležili mednarodne izmenjave v 

španski Malagi. Zelo smo lahko ponosni na naša dekleta (Zoja Helbl, Katarina 

Mlakar in Zoja Štern iz 8. a ter Nuša Štern iz 7. a), ki so se na nastop intenzivno 

pripravljala, kar so tudi pokazala z odlično odrsko izvedbo. Poleg glasbenih 

aktivnosti so dekleta uživala tudi ob ogledu Malage, pokušanju njihove domače 

hrane, kopanju v morju 

in igrah na plaži.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO  

je projekt družbe Radio Tednik Ptuj, katerega že osmo leto zapored organizira 

skupaj z občinami in osnovnimi šolami iz Štajerske, osrednje Slovenije in širše. Na 

predizboru 8. sezone so se v sredo, 4. maja, pomerili otroci iz naše šole. V mlajši 

kategoriji so nastopile Paulina Pristavnik Gobec, Naja Cehtl, Julija Blažič, Taja 

Rotar, Tinkara Tonejc, Izabela Lačič Mojzer, Ajda Kranjec in Taja Maver. V polfinale 

se je s pesmijo Ledena od Siddharte uvrstila petošolka Taja Maver.  

V višji kategoriji so prepevale Ajda 

Lah, Nina Mironov, Špela Emeršič, 

Nuša Štern in Zoja Štern. S pesmijo 

Ob kavi od Anabel se je v polfinale 

uvrstila šestošolka Ajda Lah.  

V polfinale sta se uvrstili Taja Maver in 

Ajda Lah. 
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POGUM – KULTURNA DEDIŠČINA 

26. 5. smo bili priča čustveni 

prireditvi. Le-ta je bila v prvi vrsti 

sicer namenjena zaključku 

projekta Pogum, v okviru 

katerega smo spoznavali kulturno 

dediščino naše prelepe vasice, a 

tokrat smo se še spomnili otrok iz 

Ukrajine. V ta namen smo medse 

povabili Marino Krajnc, ki nam je 

nazorno predstavila dogajanje v 

tej državi.  

Predvsem mlajši obiskovalci, in 

še to najbolj dečki, pa so bili navdušeni  nad obiskom nogometne legende, Marcosa 

Tavaresa. 

POZDRAV POMLADI 

Učenci 1. razreda, člani pevskega zbora, 

so v nedeljo, 8. 5. 2022, prvič javno 

nastopili kot gostje na koncertu KUD-a dr. 

Pavel Turner Fram z naslovom Pozdrav 

pomladi. 

Pevski nastop so odlično in samozavestno 

izpeljali. 

PIHALNI ORKESTER PODLEHNIK 

Za rojstno leto Pihalnega orkestra Podlehnik štejemo 

leto 1981, ko je bila 20. junija prva redna vaja. 

Orkester je v letu 2001 na tekmovanju slovenskih 

godb v Sv. Antonu pri Kopru v četrti težavnostni 

stopnji prejel zlato plaketo, leta 2002 pa še srebrno 

plaketo v tretji težavnostni stopnji v Ilirski Bistrici. 

Vsako leto se pripravi program za enega ali več 

koncertov v domačem kraju in bližnji okolici, večkrat 

pa popestrimo tudi druge prireditve.  

Trenutno pripravljajo program za koncert, ki ga bodo 

imeli konec meseca junija. Marko in sestra Laura sta 

od septembra 2021 aktivna člana Pihalnega orkestra 

Podlehnik. Marko (5. a) igra trobento, Laura (6. a) pa flavto.  
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NARAVOSLOVNI DAN 

V torek, 7. 6. 2022, so 

devetošolci izvedli 

naravoslovni dan. Z 

avtobusom so 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. 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 (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 so zapeli 9 pesmi – novitet, posvečenih domovini.  

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 

osmošolci borili in želeli 

osvojiti ključ. Na koncu je to 

uspelo 8. a razredu. Za nagrado so bili osvežujoče krščeni.  
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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. 

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. 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. 

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.  
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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. 

 

Lara Bržan je osmošolka, za katero 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. 

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.  
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SADILI SMO VIRTUALNA DREVESA 

Bodi sprememba je osnovno vodilo zavedanja, da se spremembe začnejo najprej v 

nas samih. Po zgledu podjetij Medex in Treecelet, ki bosta zasadili 10.000 medovitih 

dreves v naravi v Tanzaniji, smo 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. 

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. Sodelovali so 

osmošolec David Ferš s harmoniko, in petošolci 

Gaja, Pia, Maruša, Tiana, Dominik in Teo, ki so 

plesali.  

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: 

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.   
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Čestitke veljajo tudi učiteljici Jelki Bojc, ki je na prireditvi prejela priznanje župana 

za aktivno delovanje na kulturnem in društvenem področju.  

 

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, so se nadarjeni učenci 7. in 

8. razredov odpravili na izlet. Pot jih je zapeljala v 

Celje, kjer so si ogledali Tehnopark. Park je 

zasnovan v treh platformah na kar 4.000 m₂. 

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 sodelovanju povečali 

zanimanje za znanost in tehnologijo ter pridobili 

neposredno izkušnjo iz naravoslovja in tehnologij.  
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ZAKLJUČNA PRIREDITEV – ERASMUS+ DAN, 24. 6. 2022 

Z letošnjim šolskim letom zaključujemo mednarodni projekt Erasmus+. Pod 

naslovom Overcome so se posvečali športu in prehrani in v tem duhu ga tudi 

zaključujejo. Zadnji šolski dan smo športnim aktivnostim pridružili še literarno 

ustvarjanje ter tako zaokrožili uspešna tri leta, ki so z raznovrstnimi dejavnostmi 

popestrila šolski vsakdan. 

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 neodisna država. Učenci so 

kulturni program izdelovali po razredih, nato pa se drug drugemu skupaj predstavili. 

Prvošolci 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 pozorno prisluhnili, sami pa se nato pomerili v 

tekmovalni aktivnosti, sobi pobega, kjer so se spopadali z različnimi izzivi, 

povezanimi z Rimljani in Slovenijo.  
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Došez ki uč enčev in delavčev š ole 
 

TEKMOVANJA IN RAZISKOVALNE NALOGE 

 

MALI SIMPOZIJ ZGODOVINARJEV 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali na Malem simpoziju. Letošnja tema 

simpozija je bila: Običaji od rojstva do groba. Učenci so predstavili dediščino 

povezano z običaji, ki človeka spremljajo ob prelomnih življenjskih dogodkih. 

Učenci 8. a razreda, David Ferš, Jaša Šoba in Matija Živko so opisali Poroke na 

Kopivniku (mentorica Tanja Ajd Krampl). 

 

LIKOVNI NATEČAJ 

Sodelovali smo na 1. državnem likovnem natečaju 

Ustvarjamo za ZOO planet. Likovno delo avtorice Neli 

Čolnik, 3. a je bilo izbrano s strani strokovne komisije 

in osvojilo 1. mesto v kategoriji OŠ 1. VIO (mentorica 

Jelka Bojc). 

Vsa nagrajena dela iz vseh kategorij likovnega 

natečaja bodo predstavljana v okviru spletne razstave, 

katere otvoritev je bila 4. 10. 2021. 
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MOJE MISLI, MOJ DAR 

Učenec 5. b, Matic Golob, je pod mentorstvom 

učiteljice Anje Lipuš sodeloval na 15. 

mednarodnem festivalu poezije Dječije carstvo v 

Banja Luki, kamor je potoval s starši in 

mentorico. Na festival se je prijavilo več kot 8000 

učencev iz devetih držav. Matic se je s pesmijo 

Moje misli, moj dar uvrstil med 70 najboljših, ki 

so svoje pesmi predstavili v finalu, v mestni 

dvorani Jazovac v Banja Luki. Zaključek 

tekmovanja je potekal 14. in 15. 10. 2021. Svojo 

pesem je odlično interpretiral in predstavil ter na 

koncu osvojil odlično 2. mesto. Zahvala za 

izvedbo gre Občini Rače Fram in šolskemu 

skladu OŠ Fram, ki sta pot v Banja Luko finančno 

podprla in omogočila udeležbo na recitacijskem 

festivalu. 

Ko vesel sem,  

se počutim, kot da pravljico bi pel.  

V mojem umu se pesem prevrti,  

v moji glavi se zvrti,  

v pravi zabavi zlobe nikoli ni. 

 

Ko strah me je,  

srce moje kar ustavi se.  

Zdaj se nič več ne vrti.  

Le kaj me lahko sedaj razvedri? 

Ko strašno vse se v meni prebudi,  

se s prijatelji takoj vse spremeni. 

 

 

Ko sem jezen,  

se iz mojih ušes para kadi,  

da še jeza jeze se boji,  

za kričanje veliko prostora ni. 

Ni dolgo, ko od silnih čustev jok vse 

zavore sprosti. 

 

Ko sem žalosten,  

solza iz mojih oči mi spolzi,  

a potem jokati začnemo v družini kar 

vsi,  

takrat le moj glavni junak,  

plišasti levček, lahko me pomiri. 
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ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE 

11. novembra 2021 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine 

za učence 8. in 9. razreda. Od osmošolcev so bronasto priznanje osvojili Brina 

Helbl, Katarina Mlakar, Neja Petrovič, Zala Klavž, Jaša Šoba in Sara Jus. Med 

devetošolci so si bronasto priznanje prislužili Tara Medved, Eneja Zavec Blažič, 

Jošt Gradišnik, Lucija Meglič, Neža Gačnik in Olivija Rozman. Tara in Eneja sta se 

uvrstili tudi na državno tekmovanje, ki bo marca prihodnje leto (mentorji Simona 

Napast, Blaž Preglau, Tjaša Šuc Visenjak). Državno tekmovanje, ki je bilo 16. 3. 

2022 prav tako spletno, je Eneji Zavec Blažič in Tari Medved prineslo srebrno 

priznanje. 

ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE 

V četrtek, 18. 11. 2021 je na šoli potekalo spletno šolsko tekmovanje učencev 8. in 

9. razreda s področja nemščine. Od tekmovalcev sta bronasto priznanje osvojili 

Sara Jus iz 8. a razreda in Tara Medved iz 9. b razreda. Obe sta se prav tako uvrstili 

na državno tekmovanje, kjer sta v sredo, 23. 3. 2022 dosegli srebrno priznanje. Ob 

tem je potrebno poudariti, da sta tekmovali v kategoriji z učenci, ki imajo nemščino 

kot 1. tuji jezik, kot obvezni ali neobvezni izbirni predmet. Dekletoma je uspelo prav 

tako na državnem tekmovanju, saj sta dosegli srebrno priznanje (mentorica Tjaša 

Šuc Visenjak). 

LOGO COMPETITION 

Znotraj Erasmusovega projekta Thank you for the music je potekalo tekmovanje za 

izbiranje logotipa. Na natečaju so sodelovali učenci iz različnih evropskih držav, tudi 

iz Slovenije. Zmagovalni logo s 193 točkami je dosegla učenka iz Nemčije. Naša 

učenka Mika Mironov iz 7. b razreda je s svojim izdelkom dosegla izjemno 2. mesto 

(189 točk) (mentor Blaž Preglau).  

 

 

 

 

ŠOLSKO IN REGIJSKO CANKARJEVO TEKMOVANJE 

9. 11. 2021 je potekalo šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje.  

Iz 4. razredov je na njem sodelovalo 8 tekmovalcev. Bronasto priznanje prejmejo 

Zala Zidar, Tilen Živko, Ajda Cafuta in Tinkara Tonejc (mentorji Bernarda Šibila, 

Katja Ozimič in Klemen Hameršak).  
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V 5. razredu je sodelovalo 9 učencev. Bronasto Cankarjevo priznanje prejmejo Nejc 

Cvajdik, Leo Dvoršak in Lucija Radoš (mentorja Valentina Gselman in Tadej 

Sternad).  

V 6. razredu se je tekmovanja udeležilo 10 tekmovalcev. Bronasto Cankarjevo 

priznanje pa so dosegli Ališa Repnik, Nuša Žgank, Jaša Plajh Štrman in Oskar 

Vedlin (mentorica Jožica Ravš). 

V 7. razredu sta tekmovala le 2 učenca, prejemnica bronastega priznanja je Zala 

Badrov (mentorica Tadeja Antončič). 

V 8. razredu je tekmovalo 7 učencev, od teh štirje prejmejo bronasto priznanje: 

Brina Helbl, Zala Klavž, Neja Petrovič in Žana Papež (mentorica Tadeja Antončič). 

V 9. razredu je tekmovalo 6 učencev in vsi prejmejo bronasto priznanje: Ana Burulič, 

Klara Ločičnik, Urban Polenčič, Lana Sagadin, Hana Šnuderl in Katja Žgank 

(mentorica Jožica Ravš). 

Na regijsko tekmovanje so se uvrstile osmošolki Brina Helbl in Zala Klavž ter 

devetošolka Ana Burulič. 

9. 12. 2021 je na daljavo potekalo regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 

Brina Helbl in Zala Klavž sta dosegli srebrno Cankarjevo priznanje. Dobro uvrstitev 

je dosegla tudi Ana Burulič (mentorici Tadeja Antončič in Jožica Ravš). 

MARATON PISANJA APELOV – PIŠEM ZA PRAVICE 

v okviru Amnesty International 

Tudi letos smo v decembru z učenci pisali za pravice 

ljudi po svetu. S tem smo morda  prispevali k boljšemu 

življenju vsem, ki so jim kratene osnovne pravice. 

Spodbudne besede so bile namenjene: Bernardu iz 

Gvatemale, Janni iz Palestine, Rungi iz Tajske, Mikiti iz 

Ukrajine in Ciham iz Eritreje (mentorica Tatjana Ajd 

Krampl). 

TEKMOVANJE BOBER 

Tudi v letošnjem šolskem letu je usodo tekmovanja Bober krojila epidemija korona 

virusa. Tekmovanje je potekalo sicer dva tedna, od 8.11. 2021 do 19.11.2021, a 

zaradi strahu, da se epidemiološka slika ne poslabša, smo ga na naši šoli izvedli že 

v prvem tednu, kar se je pokazalo kot pravilna odločitev. Na državnem nivoju je 

tekmovalo več kot 24800 tekmovalcev, tekmovanje je prvič potekalo tudi v 

italijanskem jeziku. Učenci od drugega do petega razreda so naloge reševali na 

papirju. Tekmovalo jih je 71, dosegli pa 21 bronastih priznanj. Učenci od 6. do 9. 

razreda so naloge reševali preko računalnika. Tekmovalo jih je 35, dosegli pa so 15 
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bronastih priznanj. Na državno tekmovanje se na žalost ni uvrstil noben učenec, saj 

je bila meja za uvrstitev nanj zelo visoko postavljena (mentor Vinko Fingušt). 

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 (mentorici Polona Čuk Kozoderc in Slavica Zafošnik).  

NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE (BTCO)  

V obdobju 

december 

2021-april 2022 

sta se izvajala 

priprava in 

spletno tekmovanje v nemškem bralnem tekmovanju Centra Oxford (BTCO). V 

tekmovanju na državni ravni je sodelovalo skupno 32 učencev od 4. do 6. razreda: 

Ajda Cafuta, Jakob Cafuta, David Frešer, Urban Napast, Zala Zidar, Tilen Živko (4.a 

razred), Lia Greif, Tim Klančnik, Matic Klavž, Benjamin Štavbar, Elvira Vukalić (4.c 

razred), Dominik Fras, Marko Kavran (5. a razred), Leo Dvoršak, David Krajnc (5. b 

razred), Brina Đurkin, Stella Goljat, Laura Kavran, Tinka Markovič Strašek, Jaša 

Plajh Štrman, Larisa Skrbič, Lara Štavbar, Nuša Žgank, Žiga Žgank  (6. a 

razred), Taras Ćeranić, Brina Hebar, Ajda Lah, Filip Paunović, Urban Petek, Bor 

Plajh Ekart, Jerneja Šnuderl (6. b razred). 

10 učencev prejme bronasto priznanje: Tilen Živko 4.a, Ajda Cafuta 4. a, Jakob 

Cafuta 4. a, Zala Zidar 4.a, Matic Klavž  4. c, Marko Kavran 5. a, Leo Dvoršak 5. b, 

David Krajnc 5. b, Laura Kavran 6. a in Ajda Lah 6. b (mentorica Tjaša Šuc 

Visenjak). 
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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 je 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. 

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 (mentorici 

Bernarda Šibila in Simona Napast).  

ŠOLSKO IN REGIJSKO TEKMOVANJE IZ KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA 

V ponedeljek, 17. 1. 2022, je potekalo 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 so si priborili 

trije učenci. V soboto, 26. 3. 2022, so se trije 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 (mentorica Jasna Belas). 

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 (mentor Tadej Sternad).   
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TEKMOVANJE POPRI – RAZVIJANJE PODJETNIŠKIH IDEJ 

V torek, 8. 3. 2022, se je v Velenju odvijalo 

regijsko tekmovanje v razvijanju poslovno 

podjetniških idej. Izredno ponosni smo, saj sta 

se skozi predizbor med najboljše ekipe uvrstili 

tudi obe naši ekipi. In sicer z izdelkoma – 

strojček Vibrek (predstavljali so ga Gaja Plajh 

Štrman, David Ferš in Jaša Šoba iz 8. a 

razreda) in naravno kozmetiko Lanatura 

(predstavljale so jo Brina Helbl, Žana Papež in 

Zoja Štern iz 8. a razreda). Obe ekipi sta našo 

šolo več kot odlično zastopali. Komisija je bila navdušena. Ekipa Lanatura se je 

uvrstila v finale tekmovanja.  

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 iz 8. a razreda. 

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 so se strinjali, da je za njimi 

nepozabna izkušnja. S poslovnimi idejami tako še zdaleč nismo zaključili (mentorica 

Nataša Maver Šoba). 

SOUSTVARJAMO IGRO SVETLOBE 

Učenke 3. razreda: Zala Tomažič, Neja 

Koželj, Neli Čolnik in Alina Frešer so prejele 

priznanje za sodelovanje na likovnem 

natečaju Soustvarjamo igro svetlobe.  

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE 

Letošnje geografsko tekmovanje je zajemalo 

proučevanje naravnogeografskih in 

družbenogeografskih značilnosti gora v Sloveniji in po 

svetu. Na državno raven se je uvrstil Bine Gojkovič iz 

7. a in dosegel srebrno priznanje. 
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RAZISKOVALNE NALOGE 

Izredno ponosni smo, da se lahko v letošnjem šolskem letu pohvalimo s kar tremi 

raziskovalnimi nalogami. Leto je bilo drugačno tudi zato, ker je nastal tim, ki je že 

od začetka šolskega leta soustvarjal in nagovarjal učence, da so lahko pri svojem 

delu še bolj uspešni. V ta namen sta se pridružila tudi dva zunanja mentorja, 

strokovnjaka (Aleš Maver in Miran Lavrič), ki sta učencem podrobno predstavila 

delo z viri in postavljanje raziskovalnih vprašanj ter hipotez. Za dobro raziskovalno 

nalogo je to vsekakor zelo pomembno.  

Tako so na koncu nastale tri odlične naloge:  

1. Ana Burulič, 9. b in Katja Žgank, 9. a sta se podale na področje kemije in 

preučevali razkužila. Nastala je naloga z naslovom: Alkoholna razkužila v času 

epidemije Covida–19. 

2. Lana Sagadin, 9. b in Špela Repnik, 9. b sta raziskovali maske in še kaj. Naloga 

je nosila naslov: Ščitimo sebe in druge razkužila, maske in še kaj… 

3. Urban Polenčič, 9. b in Tara Medved, 9. b pa sta primerjala epidemiji Španske 

gripe ter Covida–19. Nastala je naloga z naslovom: Bi se lahko iz španske gripe 

naučili, kako spoštovati ukrepe in organizirati pouk? 

Prvi dve nalogi sta na regijskem predizboru osvojili srebrno priznanje, tretja naloga 

pa zlato. S tem se je naloga o primerjavi Španske gripe in danes uvrstila na državni 

nivo tekmovanja, kjer je dosegla bronasto priznanje.  

Mentorice Jasna Belas, Polona Čuk Kozoderc in Nataša Maver Šoba. 
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Š portna kronika (Č rtomir Gojkovič  in 
Polona Kregar) 
 

GIMNASTIKA 

POLFINALNO TEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL V AKROBATIKI V ŠOLSKEM 

LETU 2021/2022 

V četrtek, 2. 12. 2021, je na Osnovni šoli Murska Sobota potekalo polfinalno 

tekmovanje osnovnih šol v akrobatiki. Osnovno šolo Fram so pod vodstvom 

mentorice Kregar Polone zastopali 3 učenci v treh različnih kategorijah in dosegli 

lepe rezultate: 

- V kategoriji starejše deklice – posamezno je Zorko Laura iz 9. B zasedla 5. mesto. 

- V kategoriji mlajši dečki – posamezno je Bezjak Maj iz 5. A zasedel 4. mesto. 

- V kategoriji starejši dečki – posamezno je Gojkovič Bine iz 7. A zasedel 2. mesto. 

Vsi trije učenci so se tudi uvrstili v finale državnega tekmovanja osnovnih šol v 

akrobatiki.  
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FINALNO DRŽAVNO TKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL V AKROBATIKI V 

ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

V četrtek, 16. 12. 2021, je na Osnovni šoli Koper potekalo finalno državno 

tekmovanje osnovnih šol v akrobatiki, na katerega so se pod vodstvom mentorice 

Kregar Polone uvrstili 3 učenci naše šole in dosegli lepe uvrstitve: 

- V kategoriji starejše deklice – posamezno je Zorko Laura iz 9. B zasedla 19. mesto. 

- V kategoriji mlajši dečki – posamezno je Bezjak Maj iz 5. A zasedel 8. mesto. 

- V kategoriji starejši dečki – posamezno je Gojkovič Bine iz 7. A zasedel 3. mesto. 

   

 

POLFINALNO TEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL V SKOKIH Z MALE PROŽNE 

PONJAVE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

V četrtek, 24. 2. 2022, je v organizaciji Osnovne šole 

Tabor I iz Maribora, v Športnem centru DRAŠ v Mariboru, 

potekalo polfinalno tekmovanje osnovnih šol v skokih z 

male prožne ponjave. Na tekmovanju sta pod vodstvom 

mentorice Kregar Polone našo šolo zastopala učenca 

Gojkovič Bine iz 7. A in Zorko Laura iz 9. B ter se odlično 

odrezala. V kategoriji starejši učenci – posamezno je 

Gojkovič Bine zasedel 7. mesto, Zorko Laura iz 9. B pa je 

v kategoriji starejše učenke – posamezno zasedla 8. 

mesto. Gojkovič Binetu je uspela tudi uvrstitev na finalno 

državno tekmovanje. 
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DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V SKOKIH Z MALE PROŽNE 

PONJAVE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

V sredo, 23. 3. 2022, je v organizaciji Osnovne šole 

Brežice, v športni dvorani Brežice, potekalo državno 

prvenstvo osnovnih šol v skokih z male prožne ponjave. 

Uvrstitev na državno tekmovanje je uspela Gojkovič 

Binetu, kjer je zasedel 10. mesto. Na tekmovanje se je 

učenec podal v spremstvu mentorice Kregar Polone. 

 

POLFINALNO TEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL 1. SKUPINE 

V ŠPORTNI GIMNASTIKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

V četrtek, 5. 5. 2022, je na Osnovni šoli Tabor I v Mariboru 

potekalo polfinalno tekmovanje osnovnih šol 1. skupine v 

športni gimnastiki. Na tekmovanju je OŠ Fram zastopal 

Gojkovič Bine iz 7. A in zasedel odlično 2. mesto ter si prislužil 

uvrstitev na državno prvenstvo. 
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DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V ŠPORTNI GIMNASTIKI ZA 

ŠOLSKO LETO 2021/2022 

V četrtek, 19. 5. 2022, je na Osnovni šoli Koper potekalo državno prvenstvo 

osnovnih šol v športni gimnastiki, kamor se je po odlični predstavi na polfinalnem 

tekmovanju uvrstil Gojkovič Bine iz 7. A in zasedel 7. mesto. 

 

PODROČNO POSAMIČNO OSNOVNOŠOLSKO TEKMOVANJE V 

BADMINTONU V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

V petek, 11. 3. 2022, je v Mariboru 

potekalo področno posamično 

tekmovanje za osnovne šole v 

badmintonu. V kategoriji 

nekategoriziranih deklet letnik 2007 je 

OŠ Fram zastopala Kure Špela iz 7. B 

in zasedla odlično 3. mesto ter si 

prislužila uvrstitev na državno 

tekmovanje. 
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DRŽAVNO POSAMIČNO OSNOVNOŠOLSKO TEKMOVANJE V BADMINTONU 

V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

V torek, 15. 3. 2022, je na Osnovni šoli Mirna potekalo državno posamično 

osnovnošolsko tekmovanje v badmintonu, kjer je barve naše šole v kategoriji 

nekategoriziranih deklet zastopala Kure Špela iz 7. B. Učenka se je uspela uvrstiti 

v drugi krog, kjer so nato igrali po sistemu izpadanja, zato točna končna uvrstitev ni 

znana. 

DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V JUDU V ŠOLSKEM LETU 

2021/2022 

V petek, 20. 5. 2022, je v športni dvorani GIB v Ljubljani potekalo državno prvenstvo 

osnovnih šol v judu. OŠ Fram je na tekmovanju zastopala Repnik Ališa iz 6. A, ki je 

v kategoriji učenk letnik rojstva 2007, 2008 in 2009 do 44 kg osvojila mesto državne 

podprvakinje (2. mesto). 

 

PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH 

ŠOL V PLAVANJU V ŠOLSKEM LETU 

2021/2022 

V sredo, 1. 6. 2022, je v kopališču Pristan v 

Mariboru potekalo področno prvenstvo 

osnovnih šol v plavanju, kjer je OŠ Fram v 

kategoriji registriranih tekmovalcev letnik 

rojstva, 2007, 2008 in 2009 zastopala 

Maltarić Lina iz 7. B in zasedla 1. mesto ter 

s tem postala področna prvakinja. 
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POSAMIČNO PODROČNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA 

OSNOVNE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

V četrtek, 26. 5. 2022, je na atletskem stadionu v Športnem 

parku Tabor v Mariboru potekalo posamično področno 

atletsko tekmovanje za osnovne šole. Na tekmovanju so 

barve OŠ Fram so zastopali tudi naši učenci in dosegli 

naslednje rezultate: 

MALI AŠPS (mlajši učenci in učenke) 

IME IN PRIIMEK KATEGORIJA UVRSTITEV REZULTAT 

VEDLIN Gašper 

5. A 
60 m 10. mesto 9,01 

POKRIVAČ Tadej 300 m 2. mesto 43,42 

LEŠNIK Taja vortex 3. mesto 40,28 

REPNIK Ališa 600 m 1. mesto 1:51,71 

 

VELIKI AŠPS (starejši učenci in učenke) 

IME IN PRIIMEK KATEGORIJA UVRSTITEV REZULTAT 

GRADIŠNIK Jošt 60 m 12. mesto 8,04 

MIUC Tine 60 m 16. mesto 8,15 

GREIF Enej 60 m 29. mesto 8,53 

REC Matic 1000 m 16. mesto 3:33,39 

GRADIŠNIK Jošt, 

REPNIK Nik, 

URANJEK Brin, 

ZELENIK Jaša 

štafeta 4x100 

m 
5. mesto 50,79 
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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, 

Pokrivač Tadej iz 7. B v 

teku na 300 m. Tadej je 

izmed 22 učencev iz 

celotne Slovenije, ki so 

se uvrstili na državno 

tekmovanje, z rezultatom 

42,90 zasedel odlično 8. mesto. 

MALA ODBOJKA – DEKLICE 

V četrtek, 14. 4. 22 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. 
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MALA ODBOJKA – PODROČNO FINALE ZA MLAJŠE UČENCE 

V ponedeljek, 16.5. 22 je bilo na osnovni šoli Bojana Ilicha odigrano področno finale 

v mali odbojki za učence. Učenci naše šole so z zmago in porazom osvojili odlično 

3. mesto.  

Šolo so zastopali: Tadej Pokrivač, Anej Goričan, Vitan Magdič, Mark Šteharnik, 

Luka Zajšek Šac, Bine Gojkovič, Jaša Plajh Štrman, Timotej Greif, Oskar Vedlin, 

Vito Lunežnik in Rene Meglič. 
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MALA ODBOJKA – DEKLICE, PODROČNO FINALE 

V petek, 20.5. 22 je bilo na osnovni šoli Hoče odigrano področno finale v mali 

odbojki za učenke. Učenke naše šole so z zmago in porazom osvojile odlično 2. 

mesto.  

Šolo so zastopale: Maša Frešer, Zala Badrov, Neža Kordež, Nina Mironov, Taja 

Lešnik, Ana Repnik, Špela Repnik, Ajda Lah, Ema Stefanov in Nina Lešnik 
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ODBOJKA NA MIVKI ZA UČENKE IN UČENCE – območno in področno 

tekmovanje 

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 

osvojilo prvo mesto ter se uvrstili na področno tekmovanje.  

Na področnem tekmovanju so z 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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Šodelovanje z drugimi š olami 
 

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. 

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. 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. 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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Š ola v medijih 

 
Vir: Občinske novice Rače – Fram, september 2021.  
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Vir: Občinske novice Rače – Fram, september 2021 z novicami preteklega in novega šolskega 

leta. 
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Vir: Občinske novice Rače – Fram, september 2021 z novicami preteklega in novega šolskega 

leta. 
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Vir: Občinske novice Rače – Fram, september 2021. 
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USPEH BIVŠEGA UČENCA OŠ FRAM 

Ponosni smo na našega bivšega 

učenca Tea Laha, ki je zelo 

uspešno zaključil srednjo šolo. 

Njegova vedoželjnost in trud sta 

obrodila izjemen uspeh, saj nas je 

razveselil z naslovom zlatega in 

diamantnega maturanta. Svojo 

izobraževalno pot nadaljuje na 

univerzitetnem programu 

informatike in komunikacije na 

FERI (Fakulteti za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko 

Univerze v Mariboru). 
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Vir: Štajerc (priloga časnika Večer), 21. 10. 2021.  
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Utrinek iz turistične kmetije Pri Kovačniku z našo učenko, Julijo Štern (6. a) 

na temo podeželskega turizma (Vir: Večer, 30. 12. 2021) 
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Članek o turistični kmetiji Pri Kovačniku z mamo naše učenke, Julije Štern 

(6. a) (Vir: Štajerc, 6. 1. 2022) 
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Zmaga nekdanje učenke Alje Bergauer v bowlingu (Vir: Štajerc, 6. 1. 2022) 
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Oddaja o živalih in ljudeh (RTV 

SLO) 

15. januarja 2022 je v izobraževalnem 

programu RTV SLO v oddaji O živalih in 

ljudeh nastopila tudi naša šestošolka 

Julija. Julija je skozi dosedanje otroštvo 

razvila lep, skrben in sočuten odnos do 

živali, ki sooblikujejo idilična nebesa na 

Pohorju, kot domači radi poimenujejo 

svojo domačijo Pri Kovačniku.  

 

 

 

 

KOMAJ 17-LETNA SLOVENKA V ATENAH DO DVEH ZLATIH MEDALJ 

Dekle je doseglo še en pomemben 

dosežek v svoji športni karieri, in sicer je 

postala najmlajša zmagovalka MBC-ja 

(Mediteranske kegljaške zveze). 

Slovenska tekmovalka v bowlingu, Alja 

Bergauer, je osvojila dve zlati kolajni na 

sredozemskem prvenstvu v Atenah. 

Komaj 17-letna Slovenka je prvo odličje 

najbolj žlahtnega leska osvojila v 

posamični konkurenci, drugo pa v dvojicah z Evo Krafogel. (Vir: Delo, 4. 5. 22) 
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Vir: Štajerc, 9. 6. 2022   
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Zaključ ek pouka 
 

Vrnemo se septembra. 

 

 

 

 

Viri: šolski časopis Framček, Občinske novice Rače - Fram. Ostali viri so 

navedeni pod posameznimi prispevki. 


