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Če Jurij (24.4.) toplo vreme zakuri, širom pomladi odpre duri.
Danes pišče koklji pravi:
zdaj do drevi pa od davi
prvi je april v veljavi,
pa stoji ves svet na glavi!
(Tone Pavček)

Pisatelj Mark Twain se je dobro pošalil z rekom »Prvi april je dan, ko se spomnimo, kaj smo ostalih
364 dni v letu.« Prvega aprila namreč praznujemo neuradni praznik, dan norcev. Izvira iz 18.
stoletja, ko je dvorni norec kralja Ludvika XIV tako potegnil za nos, da bi le-ta bil skoraj ob krono.
Zaradi tega je ta francoski Sončni kralj ta dan razglasil za dan norcev in lažnivcev, poln smeha in
šal.
Najboljše prvoaprilske potegavščine:
1. Leta 1980 je BBC poročal, da bodo uro na Big Benu zamenjali z digitalno. Najava je takoj sprožila veliko
ogorčenje poslušalcev, ki svoje jeze niso skrivali. Japonski BBC je celo poročal, da bodo kazalce prodali
prvim štirim poslušalcem, ki jih bodo poklicali. Javil se jim je celo neki japonski mornar, ki se je v tistem
trenutku nahajal sredi Atlantika.
2. Burger King je leta 1998 v ZDA objavil celostranski oglas za svoj novi burger – whooper za levičarje. Tega,
tako je pisalo, so oblikovali posebej za 32 milijonov Američanov, ki so levičarji, vsebuje pa enake sestavine
kot navadni whooper, le da so obrnjene za 180 stopinj.
3. Leta 1957 je informativna oddaja Panorama objavila triminutni prispevek o obiranju špagetov v Švici. Več
gledalcev je po objavi zanimalo, kako bi lahko testenine gojili na svojem vrtu
(Vir:

http://blog.lokalna-kakovost.si/mesec-april-mali-traven

247733)

in

http://www.zurnal24.si/najboljse-prvoaprilske-potegavscine-clanek-
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2. APRIL – MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE
Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) je 2. april, rojstni dan danskega
pravljičarja Hansa C. Andersena, proglasila za mednarodni dan knjig za otroke, da bi na
prazničen način opozorila, kako zelo pomembno je branje za otrokov razvoj, še posebej
branje kakovostne mladinske literature. V ta namen vsako leto druga nacionalna sekcija
pripravi plakat in poslanico. Letos je zanju poskrbela brazilska sekcija IBBY z naslovom Nekoč je ... .
Poslanica je posvečena knjižnici in pripoveduje o tem, kako je deklica Luiza obiskala knjižnico, se včlanila in si
izposodila le eno knjigo, toda domov ni prišla sama, spremljalo jo je mnogo književnih junakov, ki so nestrpno
čakali na svojo bralko.
(Vir: http://www.osp-4.ms.edus.si/index.php/aktualno/430-mesec-april-mesec-knjig)

23. APRIL – SVETOVNI DAN KNJIGE, AVTORSKIH PRAVIC IN INTELEKTUALNE LASTNINE
Svetovni dan knjige in avtorskih pravic je namenjen povezovanju avtorjev, založnikov, učiteljev, knjižničarjev,
javnih, nevladnih in zasebnih organizacij z javnostjo v želji po spodbujanju bralne kulture. Praznovanje tega dne je
mednarodni dogodek, ki ga je organizacija Unesco razglasila leta 1995. Organizira ga z namenom, da po vsem
svetu promovira branje, objavljanje in zaščito intelektualne lastnine s pomočjo zakonodaje o varovanju avtorskih in
sorodnih pravic.
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23. aprila goduje sveti Jurij, zaščitnik viničarjev, viteških redov, tabornikov, kmetov, rudarjev, lončarjev, sodarjev,
ujetnikov, popotnikov in konjenikov. Jurjevo je v Kataloniji dan vrtnice (el dia de la rosa) in dan knjige (el dia del
libre). Ta dan si Katalonci po tradiciji podarjajo vrtnice in knjige. Praznik je tudi priložnost za spodbujanje k prodaji
knjig: kdor na Jurjevo kupi knjigo, dobi v dar še vrtnico. Seveda je praznik tesno povezan s književnostjo: tega dne
sta umrla znamenita književnika: Miguel de Cervantes in William Shakespeare. Oba leta 1616. V počastitev teh in
vseh književnikov sveta je UNESCO leta 1995 razglasil 23. april za svetovni dan knjige in avtorskih pravic.
V Sloveniji je praznik knjige naletel na odličen sprejem - z enega dneva smo praznovanje raztegnili na pet dni. Z
idejo in geslom prireditve "Podarimo knjigo" se uvaja dan knjige, 23. april, kot dan podarjanja knjig, ko bi vsakdo
vsakemu, ki ga ima rad, podaril knjigo.
(Vir:http://www.gimptuj.si/index.php?view=article&catid=83%3Anovicenaslovnica&id=530&option=com_content in http://www.osld.si/index.php/knjiga-aktualno/309-23-april-svetovni-dan-knjige-in-avtorskih-pravic)

LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJ NARAVNE NESREČE
Naša šola že vrsto let uspešno sodeluje na literarnem in likovnem natečaju Naravne in druge nesreče, ki ga razpisuje
Republiška uprava za zaščito in reševanje. Letošnja podelitev nagrad je potekala v četrtek, 21. 4. 2016, v Pekrah. Za
literarne dosežke so bili nagrajeni: Eva Potočnik, Anja Potočnik, Jaka Iršič, Timotej Gabrijan, za likovni izdelek pa
Zoja Gjuro. Na prireditvi je upokojeni gasilec Oskar Neuvirt spregovoril o požarni varnosti in nazorno pokazal, kako
lahko preventivno delujemo vsak dan. Povedal je, da je v Sloveniji dnevno povprečno 13 požarov. Število požarov se
žal ne zmanjšuje. Posledice nesreč so lahko katastrofalne. Udeleženci prireditve so si ogledali tudi film o pravilnem
preventivnem delovanju.
Vodja izpostave URSZR Maribor, Ivana Grilanc, je pozdravila navzoče in povedala, da je na natečaju letos
sodelovalo le 12 šol in 5 vrtcev. Prejeli so 295 literarnih in 42 likovnih izdelkov, ki jih je ustvarilo 340 avtorjev, pri delu
pa jih je spodbujalo 66 mentorjev. Med nagrajenci je bilo kar 5 učencev naše šole. Čestitamo.
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KAKO PREPREČIMO POŽAR
Ko kuhati hitimo,
včasih olje prižgano pustimo.
Če pa zraven še zaspimo,
že gasilci požar gasijo.
Včasih strela nam v hišo udari,
potem pa so sami požari.
A kako nam to uspe preprečiti?
Za kuhanjem vse ugasnemo, elektrike z vodo ne
mešamo
in NE smemo zaspati,
ko se kuha v hiši.
Tako ne bomo videli požara
in v telefon ne bomo vtipkali
112.

KAKO PREPREČITI POŽAR
Z ognjem moramo biti previdni,
saj se hitro lahko kaj vname
in velik požar nastane.
Kuhaj previdno!
V ogenj ne meči gorljivih stvari,
da kaj ne zagori.
Ko končaš s kuhanjem,
ugasni plin!
Saj greš kam drugam
in pozabil boš nanj.
(Anja Potočnik 9. r.)

(Neva Potočnik 6. a)

PAZI, POŽAR
Po kuhanju ugasni štedilnik,
po likanju ugasni likalnik
in požara ne bo.
Pazi na hitro vnetljive snovi
in na druge zmesi

pa požara ne bo.
Če vse to boš upošteval,
boš varen ostal.
(Jaka Iršič 6. a)
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POŽAR
Ko požar zagori,
ne kliči 113!
Pokliči 112!
Gasilec se že na pot poda.
Ko gori,

vsak iz hiše beži.
Če pa požar ga zajame,
vsakdo v krik plane.
Med požarom ne paničari,
in hitro preidi k stvari.
Da rešiš sebe in ostale,
potem so katastrofe s požari male.
(Timi Gabrijan 9. r.)
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TEKMOVANJE IZ KONSTRUKTORSTVA
V petek, 8. aprila 2016, se je odvijalo regijsko tekmovanje iz znanja konstruktorstva z Lego gradniki in obdelave
gradiv. Tekmovanje z različnih področij je potekalo v prostorih OŠ Velika Nedelja, ki ga je organizirala ZOTKa.
Udeležilo se ga je veliko učencev iz podravske regije.
Tekmovanja so se udeležili tudi naši učenci in dosegli naslednje uspehe:
- učenca 3.a razreda, Katja Žgank je z gradnjo bencinske črpalke dosegla 1. mesto in Žan Repnik 3. mesto,
mentorica Jelka Bojc;
- učenca 3.b razreda, Tara Medved 5. mesto in Urban Polenčič 6. mesto, mentorica Maja Šoštarič;
- učenec 4.b, Bian Zupanc, je z gradnjo viličarja osvojil 6. mesto, mentorica Katja Štern in
- učenec 5.b, Maj Ankovič, 9. mesto, mentorica Mateja Kregar.
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Katja Žgank se je uvrstila na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 14. maja 2016, na Fakulteti za naravoslovje in
matematiko v Mariboru. Čestitamo in ji želimo veliko spretnosti ter sreče.
S predmetne stopnje so učenci tekmovali v znanju obdelave gradiv in risanje skice s kotiranjem. Njihova mentorica
je bila Valerija Vodopivec. Učenci so dosegli naslednja mesta:
z izdelavo sobnega frizbija iz kartona sta učenca iz 6.a osvojila: 3. mesto Arnej Gabrijan in 5. mesto Alja
Bergauer;
učenca iz 8.a, Aljaž Štern in Filip Frešer, sta osvojila 11. mesto za izdelavo didaktične igrače gugalnica iz lesa;
učenki iz 7.a: Brina Osonkar 4. mesto in Neža Ornik 7. mesto za izdelavo bumeranga iz penastega PVC-ja.
Vsem tekmovalcem čestitamo za trud, voljo in izkazano znanje ter za osvojena mesta, kajti konkurenca iz ostalih
šol je bila kar velika.
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KEMIJA
2. aprila je bilo državno tekmovanje iz kemije za Preglova priznanja. Udeležila sta se ga dva najboljša s šolskega
tekmovanja, Kaja Lešnik in Timotej Gabrijan, a žal nista zbrala dovolj točk za dosego srebrnega priznanja.

TEKMOVANJE IZ FIZIKE
Timotej Gabrijan, učenec 9. razreda se je v soboto, 9. aprila 2016, udeležil državnega tekmovanja iz fizike, ki je
potekalo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Z reševanjem teoretičnih in eksperimentalne naloge je osvojil
lepo število točk, a premalo za prejem priznanja.
Čestitamo.
MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU
16. 3. 2016 je potekalo tekmovanje Mednarodni matematični kenguru. Vsi tekmovalci, Tonja Unuk, Nik Zemljič,
Anja Potočnik in Timi Gabrijan, so prejeli bronasto priznanje, za kar jim čestitamo.
VESELA ŠOLA
Devet veselošolcev (čertrtošolec Miha Gorše Pihler, petošolca Nuša Ačko in Timotej Koren, šestošolec Martin
Burulič, osmošolci Jan Gradišnik Klanjšček, Eneja Lina Berglez, Eva Ježovnik, Kaja Lešnik, Brina Unuk) se je 13. 4. na
šoli Toneta Čufarja borilo za srebrna in zlata priznanja. Državni prvak je postal najmlajši izmed udeležencev, Miha,
vsi ostali pa so si pridobili srebrne diplome. Iskrene čestitke vsem, predvsem pa Mihi, ki bo zasluženo nagrado prejel
v Ljubljani na svečani prireditvi, 4. junija.
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16. REGIJSKO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV ZGORNJEGA PODRAVJA
V petek, 1. 4. 2016, je potekalo srečanje mladih raziskovalcev Zgornjega Podravja. OŠ Fram sta zastopali učenki
Vanessa Medved z nalogo Hipokracija karnizma in Eneja Lina Berglez z nalogo Vrednotenje vsebin klasične glasbe je
lahko zabavno.
Učenki sta se odlično odrezali, Eneja Lina pa v kategoriji Druga področja dosegla zlato priznanje in zmago ter se s
tem udeležila na državni nivo.
Iskrene čestitke mladima raziskovalkama. Vsako novo spoznanje, ki se je rodilo ob pisanju raziskovalnih nalog, bo
še kako pomembno in dobrodošlo v življenju.
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NARAVOSLOVNI DAN, SKRB ZA OKOLJE, 2. 4. 2016
V soboto, 02.04.2016, smo izvedli naravoslovni dan, ki je bil namenjen skrbi za okolje.
Učenci so s pomočjo in pod vodstvom učiteljev ter predstavnikov krajevnih društev očistili
okolico šole in bližnje lokacije v Framu. Dve skupini sta se odpravili tudi z ribiči ob
Framskem potoku.
Ugotavljamo, da je smeti iz leta v leto manj – vsaj na lokacijah, po katerih se gibljejo naši
učenci.
Če bi se vsi zavedali pomena čistega okolja in premislili, preden odvržemo nerazgradljiv odpadek v naravo, bi bil
tudi svet prijaznejši.
Hvala vsem in vsakomur, ki je doprinesel svoj delež k ohranjanju čistega okolja.
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SPOMLADANSKI ŠOLSKI KROS MARIBOR
V ponedeljek, 11. 04. 2016, je na nogometnem igrišču v Športnem
parku Tabor potekal spomladanski kros, na katerem je tekmovalo 5
učencev naše šole. Dosegli so naslednje uvrstitve:
Bine Gojkovič 18. mesto v kategoriji dečki, letnik 2009 (300m),
Zala Ježovnik 9. mesto v kategoriji deklice, letnik 2008
(300m),
Ana Burulič
15. mesto in Hana
Šnuderl 17. mesto
v
kategoriji
deklice,
letnik
2007 (600m),
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ter Vito Gojkovič 32. mesto v kategoriji dečki, letnik 2005 (1000m).
Vsem udeležencem čestitamo!

22. APRIL - SVETOVNI DAN ZEMLJE
Zêmlja je eden izmed planetov Osončja ter prostor, na katerem sta se razvila življenje in človeštvo. Po oddaljenosti
od Sonca je tretji, po velikosti pa peti planet Sončevega sistema. Predstavlja največji trdni planet in edini prostor v
vesolju, za katerega je znan obstoj življenja. Zemlja se je oblikovala pred približno 4,57 milijarde let, njen edini
naravni satelit, Luna, pa pred okoli 4,53 milijarde let. Od svojega nastanka je Zemlja prešla množico geoloških in
bioloških razvojnih faz, zaradi česar so se sledi njene prvotne podobe večinoma izbrisale.
(Vir http://www.danzemlje.si/)

MLADI ARHITEKTI IN PROJEKT MESTO V MALEM, ZA NADARJENE IN VSE UKA ŽELJNE UČENCE
V soboto, 23. 1., na rojstni dan arhitekta Jožeta Plečnika, smo organizirali delavnico z naslovom Mesto v malem.
Predstavili smo življenje in delo našega znamenitega arhitekta, nato pa je moral vsak par izdelati svojo zgradbo in
vanjo vključiti čim več elementov, ki jih je v svoje stvaritve vključil tudi Plečnik, to so oboki, arkade, okrasni venci,
fasadni vzorci in veliko simbolike. Učenci so si najprej postavili modele iz lesenih kock, nato pa so posamezne
zgradbe še izdelovali iz okrasne pene in se pri tem naučili, kako izrezati osnovne geometrijske oblike in jih povezati
v želeno celoto.
Na koncu smo
dobili
sedem
različnih
zgradb.

10

OSNOVNA ŠOLA FRAM
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS
April, 2016

Sledilo je načrtovanje zgradb s pomočjo računalniškega programa Sketch up. Učenci so zgradbe narisali v merilu,
jih opremili z vsemi arhitekturnimi elementi in pobarvali v želenih barvah. Zgradbe so morale biti narisana v
pravokotni projekciji - tloris, naris in stranski ris ter kotirane.

Zgradbe smo skupaj z načrti odpeljali v Plečnikov muzej v Ljubljani.Za zaključek projekta smo organizirali še ogled
razstave Mesto v male, kjer so bile poleg naših maket razstavljene tudi zgradbe učencev drugih šol, ki so sodelovali
v projektu. Skozi muzej so nas za nagrado popeljali učenci osnovne šole Trnovo, ki so nam z igro pričarali vzdušje v
Plečnikovi hiši, ko
je v njej živel še
arhitekt sam.
Izlet v Ljubljani
smo popestrili še z
obiskom
Hiše
poliedrov, kjer smo
na uro in pol
trajajoči delavnici
odkrivali poliedre in
njihove lastnosti.
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Različne poliedre smo poskusili tudi sami sestaviti.
V projektu so sodelovali naslednji učenci in učenke: Tonja Unuk, Zala Grafenauer, Neli Lunežnik, Nuša Ačko, Maj
Toplišek, Simon Mernik,
Arnej Gabrijan, Jaka
Iršič, Leon Artič, David
Zorko, Martin Mernik in
Domen Unuk.
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NAŠA DESKARKA TINKARA
Tinkara Tanja Valcl je učenka 9. razreda. Z deskanjem prostega
sloga se ukvarja že 6 let. V snowboard parku "slopestyle" in na
skakalnicah "big air" tekmuje 4 leta. V zadnjih treh letih je bila
državna prvakinja v skupini deklic do 15 let. To sezono se je pod
okriljem trenerja Aneja Miglarja prvič udeležila mednarodnih
tekem v sklopu Qparks tour, ki je največje evropsko prvenstvo za
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deskarje in smučarje prostega sloga. Prvenstvo vključuje 10 tekem skozi sezono. Nastopajoči prihajajo iz 19 držav.
V skupnem seštevku prvenstva Qparks tour je v sezoni 2015/2016 osvojila zmago pri dekletih (Grom ladies) in
članicah (Ladies). Treninge ima tekom celega leta, predvsem na smučiščih v Avstriji, vključno s treningi gimnastike,
ki potekajo 2x tedensko.
Pravi, da pri deskanju na snegu prostega sloga resnično uživa, čeprav se občasno vrne domov s kakšno odrgnino ali
modrico. Želimo ji še veliko uspešnih sezon.
MUZIKAL ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI
16. aprila smo si z nekaterimi učenci v amfiteatru 2. gimnazije ogledali
najnovejšo predstavo v nizu izjemnih uspešnic, ustvarjenih v EST
(English Student Theatre).
Alica v Čudežni deželi je fantazijski muzikal, poln humorja, besednih
iger, virusa domišljije in obilice kultne glasbe, zasnovan po istoimenski
knjižni predlogi Lewisa Carrolla iz leta 1865. Gre za mojstrsko literaturo
igrivih nesmislov, s katerimi Carroll načenja resna matematična,
logična, filozofska in življenjska vprašanja. Nadvse priljubljeno delo je v
šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja doživelo pravo
obuditev. Veliko umetnikov in glasbenih ustvarjalcev tistega časa je našlo inspiracijo v zgodbi o deklici, ki nekega
popoldneva zaspi na pikniku ob reki Temzi v viktorijanski Angliji. Glasbeno popotovanje nas vodi skozi največje
uspešnice rock&rolla glasbenih legend, kot so zasedbe The Beatles, The Who, Jefferson Airplane, Queen, The
Rolling Stones, Talking Heads, Earth Wind and Fire, Tom Waits, Tom Jones, Nancy Sinatra.
Alico v Čudežno deželo zvabi beli zajček. Na čudnem potovanju sreča živali, bitja in predmete s človeškimi
lastnostmi. Vsem je skupno to, da so malce “prismuknjeni”. Tako Alica spozna norega Klobučarja, filozofsko
gosenico, mačko Režalko, Rdečo kraljico, ki seka glave in rada pleše buggie, raztreseno Belo kraljico, gospodovalno
miško, akrobatsko jajce, želvo veteranko, Grifona, nora dvojčka, roza flaminge, ježke, karte in še koga. Alica preko
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nesmislov Čudežne dežele išče smisel v človeškem svetu. Skozi potovanje se spreminja, uči, raste in spremlja v
zrcalu Čudežne dežele, ki nas na vsakem koraku opominja, da nikoli ne smemo do konca odrasti.
(Vir: http://www.est.si/romeo-julija)

OBLIKOVALNI KROŽEK

Rožice in še
kaj…
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PEVSKE PRIPRAVE
Ne, ni šala. 1. aprila so se pevke in pevci mladinskega
pevskega zbora odpeljali v Spuhljo pri Ptuju, kjer so na
domu CŠOD pridno prepevali dva dni. Vmes kakšno šalo
razdrli, ušpičili prvoaprilsko potegavščino, predvsem pa
se zabavali in veliko vadili za prihajajočo revijo.
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OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV
Kot vsako leto smo tudi letos z mladinskim pevskim zborom sodelovali na območni reviji pevskih zborov, ki se
odvija v čudoviti, akustični unionski dvorani.
Letos smo se predstavili z barvitim programom, ki je obsegal ljudsko pesem Zabavljivko, spopadli smo se s priredbo
Rada Simonitija in čarali, klicali "Lahko noč". Ob klavirski spremljavi Katje Vasić in s pomočjo Brine Unuk na flavti
pa smo zapeli pesem Zlata Roža.
Učenci so peli suvereno in muzikalno. Strokovna ocenjevalka, Sonja Kasesnik, nam je neuradno prišepnila, da smo
že zreli za regijski nivo. Uradne rezultate še čakamo.
Zahvala pa gre tudi učiteljicama spremljevalkama, Romani Mate in Valentini Gselman.
Velik hvala izrekamo Mateji iz Frizerskega salon "M" , Rogoza, ki je na idejo učiteljice Jelke Bojc uresničila tiho željo
in polepšala dekliški del zbora s kitkami in cvetjem v laseh. Hvala obema, pevcem pa iskrene čestitke.
ORFFOMANIJA
20. aprila je na gimnaziji Celje potekalo državno srečanje
Orffovih skupin, v organizaciji Slovenskega društva Carla Orffa
in Zavoda RS za šolstvo. Že tretje leto zapored so se srečanja
udeležili učenci, člani kvarteta NonStop iz 8. razreda: Brina
Unik, Eneja Lina Berglez, Jan Gradišnik Klanjšček in Filip
Frešer, ki so tokrat zaigrali priredbo Someone like you (Adele)
in variacije na slovensko ljudsko: Je pa davi slanca pala.
Orffomanija, srečanje namenjeno Orffovim skupinam iz vrtcev,
osnovnih, glasbenih in srednjih šol ter študentov, je potekala v
dveh delih. Kvartet je nastopil na prvem koncertu ob 9. uri.
Umetnikom iskrene čestitke za izjemen nastop.
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DALMATINSKI VEČER ZA ŠOLSKI SKLAD
Ob dnevu žena je šolski sklad OŠ Fram za naše sokrajane in sokrajanke priredil odmevno dalmatinsko prireditev.
Dogodka se je udeležilo veliko število ljudi, ki so
napolnili dvorano DTV Partizan. Vsi obiskovalci so bili ob
odhodu zelo zadovoljni, kar nas je še dodatno osrečilo.
Z zbranimi sredstvi želimo izpolniti namen našega
sklada, ki je:
•
nakup nadstandardne opreme za otroke, kot so
različni didaktični pripomočki ter druga sredstva, igrala
in avdio-video oprema za bogatejše sprejemanje
šolskega znanja, za bogatejše preživljanje usmerjenega
prostega časa v podaljšanem bivanju in drugih šolskih in
obšolskih, vrtčevskih in obvrtčevskih obogatitvenih
dejavnostih;
•
financiranje dejavnosti, ki niso sestavina
izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih
sredstev: udeležbe na izletih, taborih, tekmovanjih,
lutkovnih in gledaliških predstavah, okroglih mizah, zato
da bili le-ti dostopni čim večjemu številu otrok;
•
omogočiti sredstva za raziskovalno dejavnost otrok ter pomagati nadarjenim otrokom;
•
pomagati socialno ogroženim.
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Člani upravnega odbora ter vsi ostali učitelji, vzgojitelji, starši in drugi občani, ki sodelujemo pri pripravi programa
dela in pri uresničevanju ciljev šolskega sklada močno verjamemo, da lahko s skupnimi močmi marsikaj
spremenimo. Zavezujemo se, da bomo vedno delali le v dobro naših otrok in jim polepšali trenutke, ki jih preživljajo
v šoli ali v obšolskih dejavnostih.
Do sedaj smo sofinancirali lepo število popestritvenih dejavnosti, ki so tako našim otrokom ter njihovim staršem še
dostopnejše. V letošnjem šolskem letu smo že sofinancirali tri šole v naravi, v juniju bomo sofinancirali že četrto.
Otrokom, ki obiskujejo podaljšano bivanje in jutranje varstvo, smo nakupili didaktične igre in igrače ter športne
pripomočke. Prav tako bomo v celoti financirali nakup rabljene smučarske opreme, tako da bodo smučarske
radosti, ki jih organiziramo v šoli, dostopne večjemu številu otrok. Nismo pozabili niti na kulturno udejstvovanje;
kot že leta poprej v celoti financiramo obisk književnika na naši šoli, ki ob zaključku šolskega leta našim otrokom
podeli priznanja najbralcem in izpelje dejavnosti kulturnega dne. V svojem poslanstvu uresničujemo in podpiramo
ideje, ki zajemajo vse naše učence, torej od 1. do 9. razreda, in so naravnane tako, da z vsebino obogatijo naš šolski
vsakdan. Podpiramo tudi učence, ki zastopajo našo šolo drugod po Sloveniji. Zavedamo se, da so izobrazba,
znanje, izkušnje in kompetence, ki jih otrok pridobi v rani mladosti, ključ do aktivnega državljana v odrasli dobi.
ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA
Učenci vsaj trikrat letno pridno zbirajo papir, s katerim
polnijo keson za kesonom. Tretješolci so se tako pod budnim
očesom staršev odpravili po vasi in se s kilogramom na
kilogram približevali tonam za odkup. Vsak dodaten evrček
pa jim bo pričaral še širše nasmehe na lica.
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ZA STARŠE, VZGOJITELJE IN UČITELJE
Monika Kropej: Od ajda do zlatoroga: slovenska bajeslovna bitja
V knjigi je predstavljena celovita podoba slovenskega bajeslovja s pregledom nad
slovenskim mitološkim, zgodovinskim in pripovednim gradivom ter ustreznimi študijami.
Predstavljenih je preko 150 bajeslovnih bitij tako leksikalno kot glede na vlogo, ki jo
zasedajo v duhovnem izročilu. Liki so razvrščeni po tipologiji, karakteristiki in sporočilnosti,
ki jo imajo v različnih motivih in vsebinah. Ker je glavni vir za raziskovanje ljudska pripoved oz. besedilo, so v knjigi
objavljene tudi nekatere zgodbe, ki so analizirane tako tekstualno kot kontekstualno, morfološko in semiotično.
Gradivo je umeščeno v širši evropski in delno neevropski mitološki koncept in je primerjalno obravnavano. Kljub
obsežnost i in raznolikosti tematike sežejo raziskave v tej knjigi na področje teorije in interpretacije, predstavljena
pa so tudi spoznanja ne le domačih pač pa tudi tujih avtorjev. Postavljena so nova izhodišča in klasifikacije
bajeslovja in bajeslovnih bitij. Bajeslovni liki so vpeti v mitološki koncept, kakršnega prepoznavamo iz številnih
virov in objav.
(Vir: http://isn2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/od-ajda-do-zlatoroga#v)
ZA CICIBANE
Andrej Rozman – Roza: Mali rimski cirkus
Sedemindvajset pesmi Andreja Rozmana – Roze zagotovo pozna marsikateri bralec, ob
Ustrahavanki, Gravževem dnevu, krokodilu, ki hoče leteti, mleku, ki noče postati kakav,
nočni mori lovca Jake in drugih likih pa se bo »na sveže« zabavalo še nekaj generacij.
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Predvsem zato, ker lahko verze opišemo z istimi besedami kot ilustracije – so navihani, nagajivi, domiselni in
duhoviti, pa še nabriti in kanček poredni, skratka, pisani na kožo mladim, ki se ob knjigah radi dobro in kvalitetno
zabavajo.
Zbirka je prejela nagrado za kakovostno branje – zlato hruško.
(Vir: http://www.mklj.si/item/3242-mali-rimski-cirkus)

ZA PIONIRJE
Andrej Rozman – Roza: Gospod Filodendron in nogomet
Gospod Filodendron je zelo rad igral nogomet. A ker se ni držal pravil in je včasih žogo prijel
kar z rokami, so se ostali igralci jezili nanj. "Tako se ne igra!" so vpili in vsi igrali z njim samo
enkrat in nikoli več. "Če bi imel za žogo luno, bi vsi hoteli igratI z mano," je pomislil. Na
žalost je bila luna tako visoko na nebu, da niti z najvišjo lestvijo ne bi mogel priti do nje. A že
naslednjega dne je gospod Filodendron opazil, da je prišla na nebo z vrha bližnjega hriba...
(Vir: http://www.zalozbamis.com/knjiga/gospod-filodendron-in-nogomet)

ZA MLADINO
Andrej Rozman – Roza: Izbrane rozine v akciji
Oh oh, kako sem švoh
Sploh še ni taprave zime,
pa že čist vse boli me:
roke, noge, glava, vrat,
upam, da je le prehlad.
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Tako kot so nad nekaterimi Rozmanovimi otroškimi pesmimi navdušeni odrasli, obstajajo tudi takšne, ki so jih že
zdavnaj vzeli za svoje najstniki. Zdaj so te pesmi, nabrane iz vseh njegovih zbirk, končno zbrane v eni knjigi.
(Vir: http://www.mladinska.com/fejstbuk/komadi/knjiga?aid=1181)

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
27. april je državni praznik – dan boja proti okupatorju. Pod tem imenom ga praznujemo od leta 1992, prej smo ga
poznali kot dan osvobodilne fronte.
V hiši književnika Josipa Vidmarja v Rožni dolini v Ljubljani so se namreč 26. aprila 1941 sestali nekateri takratni
predstavniki Komunistične partije Slovenije, krščanskih socialistov, društva Sokol ter nekateri kulturniki in
ustanovili Protiimperialistično fronto. Nastala je deset dni zatem, ko je jugoslovanska vojska v Beogradu podpisala
vdajo in dobrih 14 dni po okupaciji Slovenije. Po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo, 22. junija 1941, se je
preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda.
(Vir: http://svet24.si/clanek/novice/slovenija/535c65d01579c/danes-je-27april-dan-boja-proti-okupatorju)

PRAZNIK DELA
Odpotujmo 130 let v preteklost, ko se je pisalo leto 1886. Veliko ljudi dela v tovarnah, vsak dan, od ponedeljka do
nedelje, od jutra do večera. Za svoje delo dobijo zelo malo plačila. Delavci se zato organizirajo v skupine in
sindikate, ki se borijo za njihove pravice. 1. maja v Chicagu v ZDA začnejo protestirati. Zahtevajo več pravic in
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osemurni delovnik. Na začetku protesti potekajo mirno, nato eksplodira bomba, ki ubije 8 policistov. Ostali
pripadniki policijske enote začnejo streljati in ubijejo 11 ljudi.
Tri leta pozneje, natančneje 20. junija 1889, so na mednarodnem kongresu delavcev v Parizu sprejeli sklep o 1.
maju kot prazniku dela ter odločili, da bodo vsako leto v spomin na delavce, ki so takrat umrli, organizirali proslave,
s katerimi bodo opozarjali na pravice delavcev. Prvič so ga praznovali leta 1890.
Delavci zato še danes v mnogih mestih prvomajsko jutro začnejo z budnico godbe na pihala. Na ta dan potekajo
sprevodi z delavci, ki se lepo oblečejo in si pripnejo rdeče nageljne.
V Sloveniji 1. maj ni samo praznik dela, za Slovence je tudi praznik šeg, navad in ne nazadnje tudi verskih obredov.
Prvi maj je tako tudi prvi dan šmarnic, vsakodnevnih globokih verskih čaščenj Marije. Danes je od vseh običajev pri
nas najbolj ohranjen običaj kurjenja kresov na predvečer praznika (tudi nošnja nageljnov). Splošno razširjen običaj
je tudi postavljanje prvomajskega mlaja, ki je narejen iz smreke ali bora, na vrhu ima zastavo, na deblu pa vence.
(Vir: http://www.rtvslo.si/infodrom/infoteka/5/912)
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