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Jesen je liste obarvala v žive barve in z njimi popestrila za ta letni čas nenavadno tople dneve. Še 

pred odhodom na jesenske počitnice smo v polnem zagonu pridobivanja prvih ocen, odvijajo se 

prireditve, potekajo tekmovanja in natečaji. Bogat in pester začetek novega šolskega leta.  
 

 
ŠPORTNI DAN, 5. 10. 2022 

Lepa jesenska sreda je bila kot nalašč za izvedbo 
drugega športnega dne, namenjenega 

orientacijskemu pohodu za učence 4., 5.,7., 8. in 9. 
razreda, plavanju za učence 6. razreda, medtem ko so 

učenci prve triade dan preživeli v plesnih ritmih. 
Učitelji so bili razporejeni na kar desetih kontrolnih 
točkah po okoliških vzpetinah, učenci pa so se v 3-

urnem pohodu 
dodobra namučili 

pri njihovem 
iskanju in 
reševanju 

zagonetnih 
nalog. 
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TEDEN OTROKA 
 
 
 
 
 
SKUPAJ SE IMAMO DOBRO! je osrednja tema letošnjega Tedna otroka®, ki se je začel v ponedeljek, 
3. oktobra. Povezavo smo našli z naslovom pesmi “Skp se mava dobr“, pri otrocih zelo priljubljenega 
Nipkeja, ki je prevzel vlogo letošnjega ambasadorja. Podatki TOM telefona kažejo, da je prijateljstvo 
nekaj, po čemer mladi najbolj hrepenijo, da se imajo dobro s sovrstnikom, ki mu lahko zaupajo, zato 
se tokrat osredotočamo na pomen povezanosti, druženja, prijateljstev, pogovarjanja v živo, skupnih 
dogodivščin, sproščenosti in zabave. (Vir: https://www.zpms.si/programi/teden-otroka/) 

Tudi učenci (in učitelji) na naši šoli so se še posebej v tem tednu imeli dobro. Plesali so, se preizkušali 
v različnih športnih in družabnih igrah, ustvarjanju, norčavosti, peki čapalink, ups, palačink, 
pripravljanju sadne solate in še kaj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zpms.si/programi/teden-otroka/
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JUMICAR 

V ponedeljek, 10. 10. 2022, so se 
četrto- in petošolci v sklopu 

tehniškega posvetili varnosti na 
cesti. Svoje prometno znanje so 
najprej utrdili v učilnici, nato na 

sprehodu po cesti (kjer bodo 
spomladi petošolci opravljali 
kolesarski izpit), najbolj pa je 

učence navdušila vožnja s "čisto 
pravimi" motornimi vozili. Zelo 

so uživali in se ob tem še 
marsikaj novega naučili. 
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SPIRIT VIKEND 

 

 

 

 

 

Učenci osmih razredov so s podjetniškimi idejami nadaljevali v oktobru, natančneje 14. in 15. oktobra. Z zunanjo 
izvajalko (Barbaro Pribožič) so nadgrajevali že ustvarjene Canvase, ki so bili namenjeni načrtovanju otvoritve 
kulturne poti v našem kraju – dogodek ob otvoritvi tabel s kulturno dediščino našega kraja. Ker ni dela brez veselja, 
so bili učenci nagrajeni s spanjem v šoli, prav tako ni spanja brez plesa in kino večera, ki je sledilo delovnemu dnevu. 
Večer smo popestrili še s praznovanjem rojstnega dne učiteljice Tatjane Ajd Krampl. Prihodnje jutro so učenci svoje 
predstavitve predstavili komisiji (učiteljici Maja Stavbar in Nataša Maver Šoba), ki je skupaj z Barbaro izbrala 
najboljše. Le-ti so bili nagrajeni. Vsi smo bili enakega mnenja, da smo se veliko naučili za življenje in, kar je 
najpomembneje, pri tem izredno uživali. Zaželeli smo si še več takšnih izkušenj. 

POPOLDAN ZA NADARJENE UČENCE IN NJIHOVE STARŠE 

6. 10. 2022 smo z učenci, ki so bili prepoznani kot nadarjeni, in njihovimi starši preživeli pester in poučen popoldan. 
Na delavnicah so učenci iskali in postavljali svoje individualne življenjske cilje in pričakovanja, starše pa smo 
seznanili z naborom pestrih in zanimivih dejavnosti v letošnjem šolskem letu. Za vse je sledilo predavanje Vitje 
Sikoška, ki je staršem in učencem na zanimiv način predstavil, kako zelo pomembno je, da je naš vsakdanjik zdrav v 
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vseh pogledih (prehrana, dovolj gibanja in sprostitev). Le tako bomo lažje in bolj kakovostno prihajali do boljših 
učnih rezultatov in uspehov. 

JESENSKA TRŽNICA S KOSTANJEVIM PIKNIKOM 

Šolski sklad Osnovne šole Fram je v sodelovanju z Osnovno šolo Fram v četrtek, 20. 10. 2022, 
organiziral jesensko tržnico s kostanjevim piknikom. Že peta po vrsti je potekala v 
popoldanskem času na nogometnem igrišču v Framu. Obiskovalci so se sprehodili med 
bogato založenimi stojnicami, kjer so lahko izbirali med različnimi domačimi jogurti, rogljički, 
različnimi vrstami kruha in medu, kozarčki marmelade, sadja, zelenjave, ki so jih pripravili 
starši ali prispevali lokalni pridelovalci in šolski dobavitelji. 
Bogato založene stojnice so popestrile še različne jesenske delavnice, za katere so poskrbeli 
učitelji Osnovne šole Fram ob pomoči učencev. Učenci so se lahko preizkusili v nogometnem 
poligonu, ki so ga prav tako pripravili učenci naše šole.  
Tudi kostanji in palačinke, za katere so poskrbeli naši kuharji (Romana Jurič, Polona Lešnik, 
Marko Tepej in Boštjan Zmazek), so bili več kot odlični.  
Zahvaljujemo se Turistični kmetiji Pri Kovačniku, EKO kmetiji Pri Baronu, podjetju Pohorske dobrote, gospodu 
Boštjanu Lešniku, Mozaiku dobrot, Apihiški in kmetiji Tomše, ki so naše stojnice obogatili s svojimi pridelki in 
izdelki. 
Iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali, da je dogodek tudi to leto uspel. Hvala, ker nas podpirate.  
Predsednica šolskega sklada: Lara Plajh; člani upravnega odbora: Janja Golob, Anja Jurič, Aleš Perko, Jasmina 
Petelinšek, Peter Pogladič, Maša Stres. 
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LICITACIJA NOGOMETNEGA DRESA NK MARIBOR 

Na tradicionalni, že 5. jesenski tržnici 
s kostanjevim piknikom, je potekala 
tudi licitacija dresa Nogometnega 
kluba Maribor s podpisi igralcev. 
Izklicna cena je bila 50,00€. Najvišji 
znesek, v vrednosti 110,00€, je 
ponudil gospod Tomaž Krajnc iz 
podjetja Pohorske dobrote. Po predaji 
dresa smo videli, da je ta šel v prave 
roke. Nasmeh na obrazu je povedal 
vse.  

Naj velja: »En klub, ena čast,« in »Ni predaje,« kot pravijo naši 
vijolični bojevniki. 
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MALI SIMPOZIJ ZGODOVINARJEV 

V torek, 4. 10. 2022, je v 
Pokrajinskem muzeju 
Maribor ob Dnevih evropske 
kulturne dediščine – 
Trajnostna dediščina potekal 
Mali simpozij z naslovom 
Življenje z vodo.  

Tri učenke iz 9.a, Gaja Plajh 
Štrman, Brina Helbl in Žana 
Papež, so pripravile referat 
Mlini na Framskem in ga na 
simpoziju odlično 
predstavile. 

                               

                                     Sladek obisk Gradca 

EKSKURZIJA V AVSTRIJO, 22. 10. 2022 

V soboto smo se podali na potep do čokoladnice Zotter, kjer smo lahko spremljali nastanek čokolade vse od 
kakavovega zrna do končnega, sladkega izdelka. Sprehodili smo se po majhnem živalskem vrtu v okolici 
čokoladnice, opremljenim z interaktivnimi tablami in igrami. Kasneje smo se podali še na deževen potep z barvnimi 
dežniki po mestu Gradec. Dan je bil moker in sladek, predvsem pa poln novih doživetij za 81 udeleženih učencev. 
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GOKART ŠAMPION 

 
Za Oskarjem Vedlinom, učencem 7. razreda OŠ Fram, je 
zelo uspešna sezona v amaterskem prvenstvu v dirkanju z 
gokarti v kategoriji do 15 let. Kar 12-krat je bil uvrščen na 
stopničke, dosegel dve zmagi, pet drugih in pet tretjih 
mest, kar je zadostovalo za skupno drugo mesto po 
osvojenih točkah na domačem dirkališču Cibikart 
Maribor, hkrati pa ga je popeljalo na drugo mesto v 
državi. Boljši od njega je bil samo klubski kolega in 

prijatelj, Nejc Košenina iz Celja, ki je letos v Parizu osvojil celo naslov 
svetovnega prvaka v tej kategoriji.   
Ker pa lahko tovrstno vožnjo doživi vsakdo - tudi čisto pravo 
dirkaško doživetje - predlagamo, da na šolskih hodnikih Oskarja 
pocukate za rokav in z veseljem vam bo vse razložil. 
 
EVROPSKO PRVENSTVO V KARATEJU 

Izredno smo ponosni tudi na našo osmošolko Katjo Kokol, ki se je 
udeležila evropskega prvenstva WFF v karateju v Riminiju v Italiji 
(21. – 23. oktober). Slovenska reprezentanca je med 1200 
tekmovalci iz 25 držav osvojila skupno kar 23 kolajn, od tega 9 
naslovov evropskega prvaka.  
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TKI Rače je za reprezentanco Slovenije osvojilo kar 13 kolajn ter 4 
naslove evropskih prvakov, od teh je Katja Kokol dosegla 2. mesto v  
tehniki kihon kumite in 2. mesto v kata teamu. Izbrana vrsta se aktivno 
pripravlja na največji dogodek tega leta, in sicer svetovno prvenstvo 
WTKU (World Traditional Karate-do Union) , ki bo potekalo na Poljskem 
(Lublin) od 8. do 10. decembra 2022. 
Katji in celotni ekipi želimo veliko uspehov še naprej! 
 

LITERARNI NATEČAJ PAVČKOVE VITICE 
V šolskem letu 2021/2022 je bil objavljen razpis 9. literarnega natečaja 
Pavčkove vitice. Organizatorji z zadovoljstvom 
ugotavljajo, da je bil tudi tokrat odziv izjemen, kajti nanj 
se je pod budnim očesom 104 mentorjev odzvalo več kot 
400 učencev iz 73 slovenskih osnovnih šol. Rdeča nit 
pesniškega ustvarjanja je bila pesem Toneta Pavčka Vsi 
naši otroci, po kateri so poimenovali tudi letošnji zbornik 
in vanj uvrstili 413 pesmi. Strokovna ocenjevalna komisija 
je med prispelimi deli iz vseh treh kategorij izbrala devet 
najboljših, ki so bile  nagrajene. Med njimi je tudi pesem 
Otročarije naše učenke Nuše Žgank. Nagrado je prevzela 
20. oktobra v OŠ Mirna Peč. S pesmimi pa so na natečaju 
sodelovali tudi Taras Ćeranić, Oskar Vedlin, Urban Kolbl, 
Marko Papec, Laura Kavran, Brina Hebar, Ajda Lah in 
Klara Krupič. Njihova mentorica je bila učiteljica Jožica 
Ravš. Vse pesmi so objavljene v zborniku in si ga lahko 
izposodite v  šolski knjižnici. Iskrene čestitke vsem. V branje pa vam ponujamo Nušino pesem: 
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OTROČARIJE 

Otroci so 
majhna radost 
sveta.  
Denar, telefon, 
televizija 
jim ne sežejo 
niti do 
hrbta. 

 
Z luknjo v čevlju, 
z nasmehom čez nos 
norijo po svetu kot roj majhnih os.  
 
Po šestih letih iz vrtca letijo 
in v šolo hitijo, 
da novo znanje dobijo. 
A vsi vemo, kaj si v resnici želijo. 

Bonbone, seveda! 
Po njih močno hrepenijo.  
 
Tihi kot miši, 
glasni kot sloni 
želijo odrasti v mesecu dni.  
Veliko je padcev, veliko nezgod. 
A povem vam, lepo je biti otrok.           

 
 

 
 

 
 
IZMENJAVA V ITALIJI, QUARTO D'ALTINO, 2. – 8. 10. 2022 

 
Šolsko leto smo pričeli z glasbo ter prepletom slogov in kulturnih ozadij štirih evropskih držav, 
partneric v glasbenem projektu, ki je svojo povezovalno pot začel v lanskem in se bo sklenil konec 
letošnjega šolskega leta. Druga izmenjava je tokrat potekala v sosednji Italiji, v mestu v bližini 
Benetk, na šoli Istituto comprensivo Roncalli, z učenci, starimi 11–14 let. Osmošolci Zala Badrov, 
Maša Frešer in Žak Orešek so med pripravo in izvedbo koncertnega nastopa pogrešali Nino 
Mikolič, ki je bila zaradi bolezni primorana ostati doma.  
Vaje instrumentalistov (učiteljev) in pevcev (učencev) so v tedenski ritem vnesle prešerno vzdušje 
in veliko pozitivne energije, katero so učenci izkazovali na gostujoči šoli med obiski pouka, pri 
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izvedbi delavnic, športnih igrah, predvsem pa v popestritvenih popoldanskih aktivnostih, kot je bilo veslanje v 
Beneški laguni, sprehajanje po Benetkah in ob reki Sile. Zaključni koncert je framsko skupino (pevci Zala, Maša in 
Žak, učitelja Blaž Preglau na kitari in Dora Ožvald na violini in bobnih) izstrelil med zvezde večera, saj so izbrane 
pesmi predstavili suvereno in brezhibno.  
Ponovno se je izkazalo, da je glasba svojstven, vsem razumljiv jezik, ki gradi mostove in povezuje ljudi. Mladi 
Erasmusovci so se med enotedenskim druženjem močno zbližali in ob slovesu je teklo veliko solza. A framska šola 
se že pripravlja na veliko nalogo gostiteljice v aprilu, ko se bodo mladi umetniki ponovno videli in utrdili prijateljske 
vezi, ki se po vsakem srečanju v živo poglabljajo še naprej preko družabnih omrežij.  
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Slovenski repertoar: 
 
Tabu: Ocean 
Vlado Kreslin: Kaj naj ti prinesem, 
draga? 
Joker out: Gola 
 
 
 
 

 

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2022 (9. 
september – 10. oktober) 

Z  oktobrom smo se pridružili vseslovenski akciji skupnega 
branja. Ker je letošnja rdeča nit NMSB 2022/Beremo skupaj 
povezava med branjem in gibanjem, je vsak razred (1.–6.) 
med uro športne vzgoje medse povabil starše, stare starše, 
ostale starejše občane, ki so prebirali različno literaturo. 
Obiskali so tudi knjigobežnico v ZD Fram in jo obogatili s 
svojim knjižnim izvodom.  
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Izhodišče Nacionalnega meseca skupnega branja 2022 predstavlja misel irskega pisatelja in politika Richarda Steela 
(1672–1729), ki poudarja povezanost med umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim razvojem: 
»Branje je za duha to, kar je telovadba za 
telo.«                                      (Vir: https://nmsb.pismen.si/) 

Branje in gibanje smo povezali preko 
raznovrstne literature: 
Biba leze: izbor pesmi za najmlajše – 
slovenske ljudske igre, pesmi in 
izštevanke; 
Baron Baptiste: Moj očka je presta – joga 
za otroke; 
Gregor Preac: Žuganke - uganke o ptičih 
in žuželkah;  
Christine Nöstlinger: Franceve nogometne zgodbe;  
Petdeset korakov – zakaj je šport koristen in kako ga približati mladostnikom.   
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MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 
 
Oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic – letos praznujejo pod geslom Branje za globalni mir in življenje v 
harmoniji. V slovenskem prostoru mesec šolskih knjižnic koordinira Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi 
bibliotekarskih društev Slovenije. S praznovanjem želimo slovensko javnost opozoriti na delo šolskih knjižnic in 
izpostaviti njihov pomen pri sprejemanju in razumevanju sebe ter drugih, omogočanju empatije, spodbujanju 
strpnosti in sočutja, treningu socialnih veščin otrok, učencev, in dijakov ter vzpostavitvi pozitivnega odnosa do 
knjižnic in branja. Na naši šoli smo to storili preko izvedbe ur knjižničnih informacijskih branj, z bralnim projektom 
Beremo skupaj ter pridružitvijo različnim projektom (Naša mala knjižnica, Branje ne pozna meja, izmenjava knjižnih 
kazalk v nacionalnem in mednarodnem prostoru). (Vir: https://www.prva-gimnazija.si/obvestila/mednarodni-mesec-solskih-knjiznic-2022) 
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NACIONALNA IN MEDNARODNA IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK 
 
Tudi letos so se učenci 5. razredov ter učenci, vključeni v izbirni predmet likovnega snovanja, pridružili projektu 
izmenjave kazalk. Tokrat nam je v Sloveniji dodeljena OŠ Antona Martina Slomška iz Vrhnike s koordinatorico 
Martino Kokelj, mednarodni žreb pa nam je dodelil šolo iz Portugalske (Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da 
Silva, Cucujães, Oliveira de Azeméis, Rua Dr. Ferreira da Silva, 3720 677 Vila de Cucujães Oliveira de Azeméis; 
koordinatorica Olga Maciel).  
 

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 prvošolci. Koordinatorica Simona Napast skupaj z mentorico Jelko Bojc leposlovje 
medpredmetno povezuje in z zgodbami buri otroško domišljijo, kar je pomembna 
popotnica za življenje. 

BRANJE NE POZNA MEJA – ČITANJE NE POZNAJE GRANICE 

V lanskem šolskem letu začeti mednarodni bralni projekt nadaljujemo tudi letos. Udeleženi bodo isti učenci, a leto 
starejši, četrtošolci na obeh šolah – OŠ Fram in OŠ Dragutina Lermana, Brestovac, iz Hrvaške. Naši sosedje so se 
odločili za prebiranje mladinskih del Dese Muck, mi pa bomo z vajencem Hlapičem doživljali njegove čudovite 
dogodivščine, obenem pa spoznali, zakaj avtorica tega mladinskega dela, Ivana Brlić-Mažuranić, velja za hrvaškega 
Andersena.  Verjamemo, da bo tudi letošnje poustvarjanje obrodilo bogate sadove. 

Za začetek so se učenci seznanili s pisateljico in njenim življenjem.  



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Oktober, 2022 

 

Dekleta so za en dan postala Ivana in spregovorila o 'svojem' vsakdanu in ustvarjanju, nato pa so se četrtošolci 
umetnici poklonili z domiselnimi klobuki.  
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4. OKTOBER – MEDNARODNI DAN ŽIVALI 
 

Na svetovni dan živali, ki so ga proglasili že leta 1932, društva za varstvo in zaščito živali po vsem svetu prirejajo 
dogodke z namenom opozarjanja in opominjanja ljudi, kako pomembno vlogo imajo živali v našem vsakdanjem 
življenju. 4. oktober je vsakoletna priložnost, da ljudje razmislimo o človekovem sobivanju z živalmi. Veliko ljudi 
namreč še vedno ne skrbi ustrezno za svoje ljubljenčke, se zanje odločijo zaradi napačnih razlogov ali jih celo 
zapustijo in prepustijo nemilosti, velikokrat pa tudi mučijo. Prvotni namen svetovnega dne živali, katerega simbol je 
oranžna pentlja, je bil osveščanje javnosti o ogroženih in skoraj izumrlih živalskih vrstah. Dandanes je ta dan 
posvečen vsem živalskim vrstam, s katerimi si delimo planet in s katerimi smo neizogibno povezani. Tudi na naši 
šoli smo obeležili ta dan in pričeli z zbiranjem hrane, priboljškov za živali v mariborskem zavetišču. 
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5. OKTOBER – SVETOVNI DAN UČITELJEV 

Mednarodna organizacija dela (ILO) in Unesco sta 5. oktobra 1966 v Parizu 
podpisala Priporočila o položaju učiteljev, ki opredeljujejo pravice, 
dolžnosti in pomen učiteljskega poklica za družbo. Na njihovi podlagi so 27 
let pozneje na mednarodni konferenci o izobraževanju v Ženevi ta dan 
razglasili za svetovni praznik učiteljev, katerega letos obeležujemo že 29. 
leto zapored. V šolskem oz. študijskem letu 2021/22 je v vrtcih 12.486 
zaposlenih opravljalo vzgojiteljsko delo, v osnovnih šolah je poučevalo 
22.795, v srednjih 7.470 ter na terciarni ravni izobraževanja 5.540 redno 
zaposlenih pedagoških delavcev. (Vir: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10516) 

 

Letošnji svetovni dan učiteljev nosi moto »Preoblikovanje izobraževanja se 
začne pri učiteljih«. Leta 1994 je UNESCO razglasil 5. oktober za svetovni dan učiteljev z namenom, da bi predstavil 
in poudaril poslanstvo učiteljev in njihove dosežke v vzgoji in izobraževanju ter da bi obeležil spomin na podpis 

Priporočila o položaju učiteljev (1966), ki velja še danes. V 
dokumentu so jasno določene pravice in dolžnosti vzgojiteljev in 
učiteljev, poudarjeno pa je tudi, kakšen položaj bi ti morali imeti v 
družbi glede na pomembnost in zahtevnost dela, ki ga opravljajo. 
Še preden se je na sedežu Združenih narodov v New Yorku pred 
dnevi zaključil Vrh o preobrazbi izobraževanja, je udeležence 
šokirala ocena, da kar 64 odstotkov otrok, starih do deset let, ne 
zmore prebrati in razumeti niti preproste zgodbe. Bralna 
pismenost in izobraževanje sta v globalni krizi. Pandemije, 
okoljske nesreče, oboroženi spopadi in reke begunskih otrok jo le 
še poglabljajo. Že pred pandemijo covida je bil delež otrok do 10. 
leta, ki niso dosegali minimalne bralne pismenosti, 52-odstoten. 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10516
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Zaprte šole so zahtevale dodaten davek na pismenost. V podsaharski Afriki je bralno nepismenih celo 90 odstotkov 
otrok. V svetu zunaj izobraževalnega procesa ostaja prek 220 milijonov šoloobveznih otrok in jasno je, da zaveze, 
da se bo do leta 2030 lahko šolal vsak otrok, svet ne bo dosegel, so ugotavljali udeleženci Vrha in se strinjali, da 
imajo šole premalo denarja, da so učitelji slabo plačani ali slabo usposobljeni, učilnice pa prenapolnjene, kar skupaj 
z zastarelimi učnimi programi spodkopava doseganje potenciala otrok. Zato je preobrazba izobraževanja nujna, še 
bolj nujno je izdatnejše financiranje. 
V Sloveniji več kot 50 tisoč učiteljic in učiteljev dnevno prihaja v stik s skoraj pol milijona udeležencev izobraževanja 
na celotni vertikali od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževanja. (Vir: https://www.sviz.si/svetovni-dan-uciteljev-2022/) 
Tudi naši učenci vedo, da imajo učitelji svoj praznik – dan učiteljev. 
 

31. OKTOBER – SVETOVNI DAN VARČEVANJA, NOČ ČAROVNIC in DAN REFORMACIJE 

31. oktober so za svetovni dan varčevanja razglasili leta 1924 v Milanu, kjer so se zbrali predstavniki 700 hranilnic iz 
27 držav, tudi z ozemlja današnje Slovenije. Namen je bil poudariti pomembnost varčevanja za posameznika in za 
družbo kot celoto. V Sloveniji je lani stopnja bruto varčevanja gospodinjstev po rekordno visoki ravni v letu 2020 
upadla na 18,7 odstotka. (Vir: https://www.koroskenovice.si/novice/31-oktober-svetovni-dan-varcevanja/). 

Noč čarovnic je v naše kraje najverjetneje prišla iz ameriške kulture, kjer jo ljudje obeležujejo z zabavami in 
izrezovanjem buč, otroci pa se na pohodu za sladkarijami odpravijo od hiše do hiše. Vendar pa marsikdo ne ve, da 
ima Halloween za seboj dolgo tradicijo: izvira namreč že iz ritualov Keltov. To ljudstvo je s praznikom Samhain 
označilo konec poletnega časa in se pripravilo na zimo, pri čemer so prižigali kresove in se šemili v posebne 
kostume. Le-te so si nadeli zato, ker so verjeli, da se prav tisto noč duhovi vrnejo na zemljo, z grozljivimi maskami 
pa so jih želeli pregnati. Danes se duhov ne bojimo več, vendar pa marsikatera tradicija za noč čarovnic ostaja 
enaka (Vir: https://citymagazine.si/kdaj-je-noc-carovnic-halloween-2022/)  

 

31. oktobra praznujemo tudi dan reformacije. Ena od idej reformatorjev je bila, naj bodo verske knjige v ljudskem 
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jeziku, to pa je pomembno vplivalo na razvoj književnosti. V tem času je nastala prva knjiga v slovenskem jeziku, 
Katekizem, ki jo je leta 1550 napisal Primož Trubar (1508–1586), kateremu je nato dodal še Abecednik, s tem pa je 
obveljal za začetnika slovenščine. Slovenski jezik je nastal in rasel z nami, se oblikoval skozi stoletja, tisočletja 
našega obstoja na tem podalpskem prostoru in nosi v sebi vse drobne in velike dogodke, ki so nas pretresali in se za 
vedno zapisali v naše gene. Vsak glas, zlog se je oblikoval v povsem našo pesem jezika, se drobil in tako razdrobil, 
da smo dandanes jezik z najbolj bogato paleto narečij na tako majhnem prostoru. (Vir: 

https://www.slovenec.org/2020/06/22/slovenski-jezik-je-srz-nase-samobitnosti/) 

KOMEMORACIJA PRI SPOMENIKU NOB 

 

V petek, 28. 10., je pred 
centralnim spomenikom na 
Framskem pokopališču 
potekala žalna 
komemoracija, kjer smo  
ponovno počastili spomin 
na padle borce. 

Pod mentorstvom učiteljic 
Valentine Gselman in Dore 
Ožvald so tako nastopili 
recitatorji: Barbara Horvat, 
Marko Kavran, Luka Jurij, Aneja Horvat,  Ema Stefanov, Pia Soršak, učenci 5.b razreda, mladinski pevski zbor OŠ 
Fram, odlični instrumentalisti: Laura Kavran na flavti, Marko Kavran s trobento in David Ferš na harmoniki ter 
pevski solisti: Jakob Koren, Matevž Babič, David Ferš, Nuša in Zoja Štern, Nina Mikolič, Zala Badrov, Brina Helbl ter 
Katarina Mlakar. Čestitke vsem nastopajočim.  

https://www.slovenec.org/2020/06/22/slovenski-jezik-je-srz-nase-samobitnosti/
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POZDRAV IZ BIH 

Slovenija in Bosna in Hercegovina sta 1. 
oktobra 1992 sklenili diplomatske odnose. 
V tridesetih letih so se razvili odlični 
prijateljski odnosi in intenzivno sodelovanje 
na številnih področjih. Obletnico so 
obeležili na slovesnosti 4. oktobra v Domu 
oboroženih sil v Sarajevu. Veleposlanik 
Damijan Sedar je goste pozdravil v imenu 
slovenske zunanje ministrice, Tanje Fajon, 
in opozoril na tesne in prijateljske odnose 
med državama ter tesno povezanost med 
državljani obeh držav. Poudaril je odločno 
in močno podporo Slovenije BiH na poti v Evropsko unijo in Nato. 

 

PREDSEDNIK PAHOR POZDRAVLJA DANAŠNJO ODLOČITEV EVROPSKE KOMISIJE, DA EVROPSKEMU 
SVETU PREDLAGA DODELITEV STATUSA DRŽAVE KANDIDATKE BOSNI IN HERCEGOVINI 

Gre za pobudo Slovenije, ki jo je predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, prvič uradno predstavil v govoru na 
letošnji Münchenski varnostni konferenci, 22. februarja 2022. Njegova pobuda je tedaj in kasneje sprožila veliko 
odmevov, saj se je zavzel, da se Bosni in Hercegovini dodeli status celo brez slehernega pogoja (fast track), kar bi 
bilo zunaj ustaljene prakse in do tedaj brez primere v zgodovini. Pri tem je predsednik Pahor poudarjal, da pri Bosni 
in Hercegovini ne gre za ozko administrativno izpolnjevanje pogojev, marveč za prvovrstno geopolitično vprašanje. 
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Njegova pobuda je bila javnosti posredovana pred rusko agresijo na Ukrajino, prav argument geopolitike pa je 
potem prevladal, da se je Evropski svet junija letos odločil za dodelitev enakega statusa Ukrajini. 

V začetku junija se je predsednik Pahor o svoji pobudi posvetoval s predsednikom vlade, dr. Robertom Golobom. V 
skladu z njuno odločitvijo je predsednik Pahor poslal pismo predsedniku Evropskega sveta, Charlesu Michelu, 
predsednik vlade, dr. Golob, pa se je za uveljavitev pobude zavzel na junijskem zasedanju Sveta EU. 

Slovenija s svojim predlogom takrat sicer ni uspela, je pa dosegla, da je Svet naložil Evropski komisiji, da do 
decembrskega Sveta pripravi poročilo o Bosni in Hercegovini. Odločitev Evropske komisije vzbuja veliko upanje, da 
bo na decembrskem zasedanju Sveta EU Bosna in Hercegovina dobila status kandidatke, kar je po mnenju 
predsednika Pahorja prelomno iz dveh razlogov: prvič, ker se s tem dejansko začenja evropska perspektiva Bosne in 
Hercegovine, in drugič, ker je to velikega pomena za mir in stabilnost na Zahodnem Balkanu. 

 

 

PRIZNANJE GUSTAVA ŠILIHA 

Odličja in priznanja Gustava Šiliha se podeljujejo za dosežke, ki pomembno prispevajo h kvalitetnemu delu v vzgoji 
in izobraževanju, k razvoju pedagoške teorije in prakse ter k povezovanju z ožjim in širšim okoljem. 
Med ponosnimi prejemniki tega priznanja za leto 2021, ki so bila podeljena v Kazinski dvorani Slovenskega 
narodnega gledališča Maribor, je bila tudi naša učiteljica Jelka Bojc. Podelitev je napovedovalka pospremila z 
naslednjimi besedami: 
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Jelka Bojc, profesorica razrednega pouka, s svojo pozitivno energijo, 
idejami, spodbudami in z že več kot tridesetletno delovno dobo deluje kot 
učiteljica na OŠ Fram. Je tudi aktivna članica Etno skupine Zala, ki jo v večini 
sestavljajo učiteljice framske šole, članica KUD-a dr. Pavel Turner Fram ter 
tako posledično aktivno vpeta v šolsko, lokalno in širše delovanje. Vedno je 
pripravljena prisluhniti, s strokovnimi nasveti pomagati, svetovati vsakemu 
posameznemu učencu, sodelavcu, članu društva oz. krajanu. 

Njeno delo odlikuje predanost poklicu učitelja, strokovna avtonomnost in 
ustvarjalnost. Skozi  svoje delo je spodbujala in navdihnila mnoge študente 
in pripravnike, ki so pri omenjeni učiteljici izvajali prakso. Jelka Bojc je 
članica več razvojnih skupin in tako skrbi za lasten napredek in razvoj, 
predvsem pa svoje znanje predaja sodelavcem, skrbi za prenos dobre prakse 
z opisi in zapisi v strokovnih člankih in predava na seminarjih, posvetih in 
strokovnih srečanjih. Največja nagrada pa je ta, da so njeni učenci zelo 
uspešni na mnogih področjih, kjer dosegajo vidne nagrade in priznanja. 
Redno pomaga in ureja razstavne prostore, idejno večkrat poskrbi za 
dekoracijo prireditev, šole. Poleg nesebičnega predajanja otrokom,  kjer z 
veliko zagnanostjo deli znanje, nasvete in vzgaja, je tudi soavtorica 
priročnika z naslovom Pouk na prostem – priročnika za učiteljice in učitelje 
razrednega pouka, ki je izšel v letu 2022 v sodelovanju z Zavodom za 
šolstvo. Z omenjenim zavodom sodeluje v mnogih projektih. S tem in 
mnogimi drugimi projekti je ponesla ime našega kraja tudi širše izven 
okvirjev domače občine in matične šole. Predlog za priznanje Jelki je 
pripravila šolska razvojna skupina Učnih okolij 21. stoletja. Iskrene čestitke! 
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BUČE, SIMBOL FRAMA 

Da je naša avla zaživela v živih jesenskih barvah poljščine, ki našemu kraju daje prepoznavno  noto, so poskrbeli 
učenci 1. – 4. razreda, ki so pri urah likovne vzgoje pridno rezali, barvali, lepili in po precejšnjem neredu in packariji 
ustvarili unikaten okras in poživitev za jesenski čas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 

Urednica in lektorica: Simona Napast 
 
Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, TADEJ STERNAD, MAŠA STRES, JOŽICA RAVŠ, NATAŠA MAVER ŠOBA, 
MATEJA KREGAR, MOJCA LEŠNIK, VALENTINA GSELMAN, TJAŠA ŠUC VISENJAK, BLAŽ PREGLAU, TATJANA AJD KRAMPL, 
ČRTOMIR GOJKOVIČ, KATJA OZIMIČ, MAŠA STRES, DORA OŽVALD, DEJAN VEDLIN 

 

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


