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Vsako leto ga težko pričakujemo, se ga veselimo, odštevamo, upamo na boljši in srečnejši 

jutri, a se obenem nostalgično spominjamo preteklih dogodkov. Vsi ga poznate – 

Silvestrovo, ki nas navdaja z upanjem in vzbuja skrb ob hitrem minevanju let in obračanju 

koledarskih strani. 

Kakor koli že, naj bo leto 2023 polno tihih pričakovanj in glasne sreče, predvsem pa zdravo 

in bogato z osebnim zadovoljstvom. 
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ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 
 
Letošnje geografsko tekmovanje je potekalo na temo Voda. Tekmovalo je 25 učencev iz sedmega, osmega in devetega 
razreda. 
Bronasto priznanje so osvojili: Nuša Žgank, Klemen Frešer, Žiga Žgank, Jaša Šoba, David Ferš, Katarina Mlakar, Žana 
Papež, Zala Papež in Brina Helbl. Iskrene čestitke. 
 
 

 

 

KULTURNI DAN, 9.12.2022 
 
December je vedno pester in poln novih doživetij ter spoznanj. K 
sprotnemu dogajanju smo dodali kulturni dan, ki je bil tokrat muzejsko 
obarvan. Vsekakor se nam zdi tudi takšna oblika kulturnega udejstvovanja 
še kako pomembna in koristna.  
Učenci od 6. do 9. razreda so se odpravili v mariborske muzeje. Ker želimo 
stvari in dogodke tudi snovno povezati, so se šesto- in sedmošolci odpravili 
v Pokrajinski muzej, kjer so imeli poučno vodeno predstavitev. Celotno 
dogajanje je odlično povezal zgodovinar Aleš Maver, ki je učence vodil po 
muzeju, ob tem pa jih popeljal še na ogled največjih kulturnih in ostalih 
spomenikov našega lepega mesta.  
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8. in 9. razred sta obiskala muzej NOB. Osmi razred je ostal v muzeju in z zanimanjem sodeloval v delavnici za mir. 
Prisluhnili so presenetljivim (in pretresljivim) zgodbam iz časa okupacije Maribora in se zamislili nad njimi.  
9. razred se je podal po mestnih ulicah in se seznanil z različnimi točkami, povezanimi z okupacijo.  
Vsi razredi so imeli tudi nekaj prostega časa za čaj in kratek sprehod.  
Kljub izredno neugodnemu vremenu smo preživeli še en odličen kulturni dan. 
 
 

 

 
SREČANJE Z UPOKOJENIMI DELAVCI ŠOLE IN VRTCA FRAM 
 
Učiteljica Dora Ožvald zna iz naših učencev izvabiti najlepše melodije in 
muzikaličnost, kateri radi prisluhnemo ob vsaki priložnosti. Našim 
upokojenim sodelavkam so ob obisku 12. 12. pričarali čaroben program 
in jim dali popotnico za vstop v novo leto. 
 
DARILO OBČINE RAČE – FRAM  

 
Občina Rače – Fram je letos prijetno presenetila učence 1. triade in 
jim na šolo poslala prednovoletno presenečenje, in to kar v treh 
delih (14. 12., 16. 12. in 19. 12.). Srečali so se z Božičkom, se čudili 
spretnim prstom čarovnika Grege in uživali v predstavi Mavrične 
čarovnice. A tudi ostali učenci niso bili prikrajšani za tovrstne 
radosti, saj je tudi njih obiskal in obdaril belobradi Dedek Mraz, jih 
prijazno nagovoril ter dal nekaj nasvetov za prihodnje leto.  
 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

December, 2022 

4 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT, 16. 12. 2022 

 
Božično-novoletni koncert je še enkrat povezal osnovno šolo in kulturno-umetniško društvo dr. Pavel Turner Fram. Učenci 
so peli, plesali, igrali, se izkazali kot voditelji, predvsem pa kot strpni poslušalci in tvorni snovalci kulturne prireditve.  
Levji delež je prevzela učiteljica Dora Ožvald, katere pevci (šolski in 'KUD-ovski') so izvedli raznovrsten glasbeno-
instrumentalni program, za povezovanje sta poskrbela osmošolca Rebeka Zorko in Žiga Polenčič, ki sta pod mentorstvom 
Simone Napast dodelala recitacijsko-igralsko tehniko vodenja, Maša Stres in Valentina Gselman pa sta svojimi učenci 
pridali plesni in literarni del. Nabito polna dvorana je bila dokaz, da smo vsi komaj čakali na tovrstna druženja in obogatitev 
šolskih dejavnosti. 
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BODI ZVEZDA – NE MEČI PETARD  

 

Z decembrom je javnost ponovno potrebno opozoriti na nevarnosti rabe pirotehničnih sredstev. Število poškodb zaradi le-
teh pa se na srečo vsako leto zmanjšuje.  

V društvih za zaščito živali skušajo polepšati praznični čas tudi živalim. Izpostavili so, 
da nekaj sekund naše zabave s pirotehniko ni vrednih trpljenja, ki ga s tem 
povzročamo živalim. 

Na ministrstvu za okolje in prostor pa so opozorili, da ognjemeti in druga 
pirotehnična sredstva vplivajo na koncentracije prašnih delcev PM10. Te so v 
prazničnem času, predvsem v silvestrski noči, močno povišane. 

(Vir: http://www.ekoper.si/aktualno/od-danes-naprej-dovoljena-uporaba-dolocene-pirotehnike/) 

 
V Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je določeno, da pirotehničnih 
izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, mlajšim od 14 let, 
izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, mlajšim od 16 let, 
izdelkov kategorije P 1, T 1, baterij ter kombinacij kategorije 3 do 1000 g neto mase 
eksplozivnih snovi in fontan kategorije 3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi pa ne 
fizičnim osebam, mlajšim od 18 let. Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, 
katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 19. do 31. decembra.  
Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične 
izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Uporaba 
pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času 
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od 26. decembra do 1. januarja. Pri tem je potrebni upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih 
stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in 
na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih izdelkov 
zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter preprodaja.     

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok, je od leta 2008 
prepovedana.         

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih razvršča pirotehnične izdelke v:  

1. Ognjemetne  izdelke, to je pirotehnične izdelke za zabavo, v naslednje kategorije: 

kategorija 1 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so 
namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah 
in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s 
pokom itd.; 

kategorija 2 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni 
uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so  rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, 
baterije in kombinacije, rakete itd.; 

kategorija 3 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih 
odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi. Tipični izdelki so rimske svečke, ognjemetna kolesa, 
bengalične bakle, baterije in kombinacije itd.; 

kategorija 4 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim 
osebam (za poklicno uporabo) in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi.  
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2. Pirotehnične izdelke za odrska prizorišča, ki so razvrščeni v dve kategoriji: kategorija T1-pirotehnični izdelki za uporabo 
na odru, ki  predstavljajo majhno nevarnost; kategorija T1-pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki so namenjeni za 
uporabo samo osebam s strokovnim znanjem. 

3. Drugi pirotehnični izdelki so razvrščeni v naslednji kategoriji:  kategorija P1 - pirotehnični izdelki, ki  predstavljajo majhno 
nevarnost; kategorija P1 - pirotehnični izdelki, s katerimi lahko ravnajo ali jih uporabljajo samo osebe s strokovnim 
znanjem. (Vir:https://www.policija.si/index.php/delovna-podroja/448-bodi-zvezda-ne-mei-petard)

 
 
 
 
NAŠI ŠPORTNIKI 

 
V četrtek, 8. 12. 2022, je bilo v naši telovadnici odigrano 
predtekmovanje obmariborskih šol v odbojki. Na njem so se 
pomerile ekipe OŠ Šentilj, OŠ Rače in učenci naše šole, ki so se z 
dvema zmagama uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 
 
Šolo so zastopali: Tine Miuc, Jan Grafenauer in Rok Žura (sedijo 
od leve proti desni) ter Nejc Toplišek, Nejc Božnik, Matic Rec, 
Mark Šteharnik, Gal Greif in Matevž Babič (stojijo od leve proti 
desni). 
 
Fantom iskreno čestitamo za dobro odigrane tekme in jim 
želimo veliko podobnih športih uspehov v prihodnje. 
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V ponedeljek, 12. 12. 2022, smo se z učenkami udeležili predtekmovanja 
obmariborskih šol v odbojki. S tremi odigranimi tekmami smo z eno 
zmago in dvema porazoma, žal, izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. 
 
Šolo so zastopale učenke: Maša Frešer in Zala Klavž (spredaj), Zala 
Badrov, Iza Vračko Wutt in Gaja Plajh Štrman (sredinska vrsta od leve 
proti desni) ter Mika Mironov, Neža Kordež, Iva Bruderman in Nina 
Mironov (zadnja vrsta od leve proti desni). 
 
Dekletom želimo še veliko športnih uspehov in več športne sreče. 
 
 

 
PLES ZA DUŠO IN TELO 

 
Sedmošolka Brina Đurkin pri Martini Plohl v paru pleše šele eno 
leto, a že kaže velik talent v standardnih in latinskoameriških plesih. 
Njeno prvo tekmovanje je bilo letos marca, od takrat se je nabrala 
lepa zbirka diplom in kar 5 medalj. Večinoma tekmuje po Sloveniji in 
Hrvaški, pete pa je brusila tudi v Beogradu. Na zadnjem tekmovanju 
v Zagrebu sta s soplesalcem osvojila 1. mesto v treh standardnih 
plesih in 6. mesto ob odplesanih petih latinskoameriških plesih. Ples 
Brini veliko pomeni, saj se ob njem sprosti kljub napornim 
treningom, ki so večkrat na teden, tudi ob vikendih. A volja, 
ljubezen in predanost ne poznajo meja pri poseganju po zvezdah. 
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PROJEKT KROKUS 
 
Projekt Krokus se je začel izvajati na Irskem na pobudo 
združenja HETI (Holocaust Education Ireland), ki mladim in 
šolarjem, starim 10 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. Rumeni 
cvetovi spominjajo na rumene Davidove zvezde, ki so jih bili 
Judje prisiljeni nositi v času nacistične vladavine. Krokus cveti 
proti koncu januarja, približno v času mednarodnega dneva 
spomina na žrtve holokavsta (27. januar). Ko ljudje občudujejo 
rože, učenci razložijo njihov namen in pomen. 
 
SOBOTNO DOPOLDNE ZA NADARJENE, 17.12.2022 
 
Za nami je prva sobotna šola za nadarjene učence. Kljub številnim preprekam (izlet, vreme in bolezni) nam je v soboto, 17. 
12. 2022, uspelo združiti nekaj moči in omenjeni dogodek tudi izpeljati. Na žalost ponovno ni šlo brez zapletov, saj je kar 
šest učencev, ki so se dejavnosti želeli udeležiti, zbolelo. Prav tako je ponoči in zjutraj snežilo. A nadloge nas niso ustavile, 
tako da smo se v soboto ob 9.00 zbrali pod stopnicami na Kalvarijo. Res nas je bilo samo šest, pa vendar smo bili odlična 
družba. 
Sobotno dopoldne je bilo zamišljeno kot medpredmetna učno-raziskovalna pot. Ustavljali smo se ob pomembnih središčih 
in točkah Maribora, poslušali zanimive zgodbe in obenem izpolnjevali učne liste.  
Da pa je bilo vse še bolj zanimivo, smo si nalogo zamislili kot tekmovanje. Učenci so se že na začetku razvrstili v dve skupini 
in si pomagali pri reševanju nalog. 
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Kljub neprijetnemu vremenu in mrazu smo uživali v pestrosti nalog ter vseh 
novih pridobljenih podatkih in znanjih.  
Seveda pa ni mrzlih zimskih dni brez okusne vroče čokolade, ki smo jo z 
veseljem zaužili. Ob sladkanju z njo smo rešili še zadnje naloge.  
Na koncu sta zmagali obe ekipi. Saj veste, malo smo si pri delu tudi pomagali. 
Bilo je tudi nekaj medgeneracijske pomoči in vzpodbude. Trud je obema 
ekipama prislužil obisk Hiše eksperimentov.  
 
Vsi udeleženci so si bili enotni, da so takšne stvari tako zabavne, da si nekaj 
podobnega želimo izvesti tudi spomladi, ko bo na pomoč priskočilo še vreme. 
 
VULKANI 
 
Sedmošolci so izdelali zanimive in domiselne vulkane, ki so še delujoči na področju Južne Evrope. V učilnici se je zgodil velik 
BUM. 
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OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
 
Ivan Cankar je v svojem delu Kurent zapisal:  
“O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: ‘Tod bodo živeli veseli ljudje!‘”  
 
Četudi je pogosto prezirana in zaničevana, je domovina bila in tudi v prihodnje bo v navdih mnogim. 
Pred nami so prazniki, božič in novo leto, ki jih bomo preživeli z najbližjimi. Prav pa je, da se spomnimo tudi dogodkov, 
povezanih z našo domovino in decembrom iz leta 1990.  
 
Ozemlje današnje Republike Slovenije je bilo vključeno v državo Jugoslavijo, ki jo je sestavljalo šest republik: Slovenija, 
Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Makedonija. Slovenci so bili nad skupno državo razočarani, saj so si 
želeli več pravic in bolj demokratično upravljanje države. Zato se politiki ob močnem sodelovanju civilne družbe odločijo za 
osamosvojitev oziroma za odcepitev Slovenije od skupne države Jugoslavije. Dogovorili so se, da bodo o tem, ali naj bo 
Slovenija samostojna ali ne, odločali njeni državljani. 

Slovenija, moj dom 
brez mej, ker nosim te s seboj! 

Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam je Slovenija. 
(Marko Kremžar) 

 
23. decembra leta 1990 je na območju današnje Republike Slovenije potekal plebiscit ali ljudsko glasovanje o 
osamosvojitvi. Slovenci so se odločali o vprašanju: »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«.  Plebiscit 
je bil zelo obiskan, saj se ga je udeležilo kar 93,2 % Slovencev.  88,5 % vseh volilnih upravičencev se je odločilo ZA 
samostojno in neodvisno državo.  
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Rezultati so bili znani tri dni kasneje, 26. decembra, ki je danes državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Slovenci 
smo odločitev na plebiscitu udejanjili 25. junija 1991 z razglasitvijo samostojne države. Večina drugih republik znotraj 
Jugoslavije se z našo odločitvijo sprva ni strinjala, zato je sledila desetdnevna vojna za osamosvojitev.     
Do septembra 2005 se je praznik imenoval le dan samostojnosti, a so ga s spremembo zakona o praznikih in dela prostih 
dnevih na pobudo takratne opozicijske stranke, Socialni demokrati, dopolnili z besedo enotnost, saj naj bi ob plebiscitu 
Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini. 
Takratno dogajanje je povzeto s kratkim sloganom: »ZBRALI SMO POGUM.« 

(Vir: http://zgodovina.si/glas-javnosti-za-slovensko-osamosvojitev-plebiscit-1990 ; https://www.rfantasy.si/42239) 

 

POZDRAV IZ SARAJEVA  
 
Dr. Mihaela Knez, vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike, 
je za svoje delo prejela priznanje Univerze v Ljubljani. Mihaela je "v 
svojem dolgoletnem delovanju s predanostjo in visoko osebno 
angažiranostjo ključno prispevala k razvoju področja slovenščine kot 
drugega in tujega jezika. Njeno delo je usmerjeno v pravičnejše 
delovanje družbe in boljše življenje posameznika, posebej se zavzema za 
dobrobit otrok in mladostnikov, ki se kot priseljenci vključujejo v 
slovensko družbo, hkrati pa skrbi za vitalnost slovenščine v zamejstvu in 
po vsem svetu. Nenehno si prizadeva za celostni pristop k problematiki 
in vpeljavi konkretnih sistemskih rešitev. Že več kot dve desetletji 
prepoznava ključne jezikovne potrebe in probleme slovenske skupnosti 
izven slovenskih meja ter na področju vključevanja otrok priseljencev v izobraževalni sistem v Sloveniji in se z njimi uspešno 
strokovno spoprijema. Tako je bila na njeno pobudo in ob njenem sodelovanju vzpostavljena temeljna infrastruktura za 
uspešno vključitev otrok priseljencev v slovenski VIZ – od razvoja metodike in didaktike slovenščine kot drugega jezika do 
temeljnih jezikovnih dokumentov, učnih načrtov za celotno šolsko vertikalo, učbenikov in drugih gradiv. Njeno razvojno in 
strokovno delo je stalno utemeljeno v praksi. Pri svojem strokovnem delu tako izhaja iz realnih potreb, ki jih zaznava pri 
neposrednem pedagoškem delu z otroki in mladostniki, kar predstavlja svojevrsten unikum v univerzitetnem okolju." 

http://zgodovina.si/glas-javnosti-za-slovensko-osamosvojitev-plebiscit-1990
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VESELI DECEMBER PRI UČENCIH (MLADOSTNIKIH) DOPOLNILNEGA POUKA SLOVENŠČINE IN KULTURE V 
SARAJEVU, ZENICI IN KAKNJU, 15.–17. 12. 2022 
 
Učence dopolnilnega pouka slovenščine in kulture so v Zenici obiskali trije 
dobri možje: Sv. Miklavž, Božiček in Dedek Mraz, katerih smo se vsi 
razveselili, saj so nam prinesli darove. Povedali so nam, kje stanujejo, kdaj 

obdarujejo otroke, 
kakšna so njihova 
oblačila, kdo jih 
spremlja in kako obiščejo otroke. Bilo je zelo »sladko«, zabavno in 
veselo. Najlepša hvala Iris Praček, predstavnici staršev v Zenici, 
Draganu Gačniku, predsedniku Slovenskega združenja meščanov 
»Encijan« Zenica, in Antonu Bohincu, članu upravnega odbora 
Slovenskega združenja meščanov »Encijan« za podporo in 
sodelovanje.  
 

V prostorih SD Cankar 
so potekale božično-

novoletne delavnice za mlajše učence dopolnilnega pouka slovenščine in 
kulture v Sarajevu, otroke in najstnike, ki so izdelovali božično-novoletne 
voščilnice. 
Delo je potekalo v prijetnem vzdušju. Učenci so bili zelo ustvarjalni. Pridružili 
so se nam tudi nekateri starši. 
Najlepša hvala SD Cankar, Verici Džindo, predsednici SD Cankar in Snežani 
Rušpić Garić za pomoč pri izvedbi te delavnice. 
 
V dvorani Ivane Kobilce na VSA Sarajevo je potekala božično-novoletna delavnica, katere so se udeležili odrasli učenci 
dopolnilnega pouka slovenščine in kulture v Sarajevu, nekateri člani SD Cankar in uslužbenci Veleposlaništva Republike 
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Slovenije v Sarajevu. Delavnico je vodila gospa Suzana Vrešner, pripadnica slovenskega 
kontingenta v EUFOR, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. 
Najlepša hvala SD Cankar in Verici Džindo, predsednici SD Cankar, za pomoč pri 
organizaciji delavnice, Veleposlaništvu Republike Slovenije v Sarajevu, vsem odraslim 
učenkam in učencem dopolnilnega pouka slovenščine in kulture v Sarajevu ter 
uslužbencem VSA Sarajevo pa za udeležbo na delavnici.  
Skupaj smo pričarali praznično, sproščeno in ustvarjalno vzdušje. 
V Kaknju so trije dobri možje za otroke in najstnike dopolnilnega pouka slovenščine in 
kulture pripravili prigrizek in rajanje ob božično-novoletni glasbi, za odrasle učence pa 
obujanje spominov na praznične dni, jedi in običaje. 
Najlepša hvala Davorki Drijenčić Špringer, predsednici slovenskega združenja meščanov »Jožef Špringer« Kakanj, ter 
učenkam in članicam društva Rabiji Šarac, Jadranki Obad, Veri Miličević, ki so pomagale pričarati praznično vzdušje. 
 
BOŽIČNI KONCERT V BREZI  
 
Mešani pevski zbor Camerata Slovenica je pod vodstvom dirigenta Aleka 
Isakovića v soboto, 17. decembra, v katoliški cerkvi sv. Barbara v Brezi izvedel 
koncert z božičnim programom. Sestavljale so ga skoraj izključno skladbe 
slovenskih avtorjev. Veleposlanik Damijan Sedar je ob uvodnem pozdravu 
zboru čestital za izjemen uspeh na mednarodnem tekmovanju zborovskih 
zvočnih posnetkov. Camerata Slovenica je namreč na tekmovanju, 
izvedenem v srbski Kikindi, v kategoriji komornih mešanih zborov osvojila 
zlato medaljo (96 točk) in posebno nagrado za najboljšega mladega dirigenta, 
v kategoriji duhovne zborovske glasbe pa zlato plaketo (98 točk) in prvo 
mesto v kategoriji. V nabito polni cerkvi se je veleposlaniku Sedarju pridružil tudi hrvaški veleposlanik Ivan Sabolić s 
soprogo.  
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BRANJE NE POZNA MEJA – ČITANJE NE POZNAJE GRANICE 
 

Mednarodni projekt, ki že drugo leto povezuje četrtošolce iz naše šole in OŠ 
Dragutina Lermana iz hrvaškega Brestovca, ne skrbi le za spodbujanje branja in 
širjenje literarnega obzorja, marveč občasno posladka tudi naše brbončice. Naši 
prijatelji so nam s sladkim paketom voščili prijeten skok v novo leto.  
 

 
 
Ne samo, da lahko sodelujemo pri izbiri jedilnika, v jedilnici nas čakajo všečne  tablice, ki nam na privlačen način prikažejo 
jedilnik vsakega dne, obenem pa tudi vzpodbudijo, da je vredno poskusiti vse, kar je na jedilniku. 
Hvala osebju, ki na šoli skrbi za prehrano. 
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DARILO ZA BOŽIČKA 
 

Tretješolka Zala Golob je ob bližajočih se praznikih napisala in ilustrirala posebno praznično voščilo, mini knjigo: 
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Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednice: Valentina Gselman, Jelka Bojc, Simona Napast      
Zbral in uredil: uredniški odbor           

 
Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, DORA OŽVALD, NATAŠA MAVER ŠOBA, TATJANA AJD KRAMPL, BLAŽ PREGLAU, ČRTOMIR 
GOJKOVIČ, MATEJA KREGAR 
 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 


