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Če junija sonce pripeka in vmes dežek rosi, ni treba se bati teka,  
obilno zemlja rodi. 

 
 

Želim vam podvig na vrhove poletja 
in nežno šumenje avgustovskih trav, 

hripavo grlo od srečnega dretja 
in sveže premočen pomorski pozdrav.  

Niki Jakol 
(Vir: http://www.osbp.si/solsko-delo/653-pesem-za-pocitnice) 

 

  

Junij je mesec zorenja žita, slavljenja sonca in kresne noči.  

23. junija, dan pred godom Janeza Krstnika, na šentjanževo, ljudje še danes obujajo 

star poganski običaj prižiganja kresov kot pomoč bogu Sonca, da le-to ne bi 

omagalo in zamrlo. Ta noč ima še posebno moč, saj s praprotnim zrnom v žepu 

slišimo govoriti živali, izvemo pa lahko celo, kaj nas čaka v prihodnosti. Zaenkrat pa si 

bodo lahko učenci vsaj del bodočnosti nakazali z ocenami v izkazih, s pridobljenimi 

delovnimi navadami in privzgojenimi moralnimi normami. 
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OD ZRNA DO KRUHA 
 
V četrtek, 2. 6. 2016, si je pet učencev iz  6. in 7. razreda   s pisanjem pesmic o 
kruhu prislužilo ogled predstave v Cankarjevem domu Prosto po Prešernu. V 
ponedeljek, 6. 6. 2016, pa so prejeli še priznanja na OŠ Prežihovega Voranca v 
Mariboru. Nagrajeni učenci so: Martin Burulič, Alja Bergauer, Eva Uranjek, 
Katarina Klauž in Nina Veras.   
 
Najprej 
majhno zrno 
bo, 
ki zraslo v 
pšenico bo. 
 
S kombajni 
ga 
požanjemo, 
ga v mlin 
odnesemo. 
 
Ko se v moko 
spremeni, 

 
 
 
 
s kvasom ga zmešamo in v pečico 
nesemo. 
 
Tam lepo se nam zapeče, 
na koncu pa ga čista roka v usta nese. 
 
Ta pregovor pa veljal bo, 
ko iz te moke kruha ne bo. 
 

(Alja Bergauer, 6. a) 
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RIMA RAJA 
 
Na Vrhniki je potekal  vseslovenski festival otroške poezije Rima raja. Tudi letos so sodelovali  učenci naše šole. 
Med 274 pesmicami se je med 15 najboljših uvrstila Eneja Lina Berglez iz 8. razreda. Svečana podelitev nagrad je 
bila 19. 5. 2016 na Vrhniki. V zborniku pa imajo pesmi objavljene še naslednji učenci naše šole: Anteja Luketič, Nik 
Zemljič, Martin Burulič, Alja Bergauer, Nuša Ačko, Julija Šteharnik, Vito Gojkovič, Tadeja Repnik, Nina Veras, 
Katarina Klauž. 
 
NEDOKONČANE MISLI 
Včasih razmišljam, 
tako …  
Ko sem sama, 
se v sanje pogrezam 
in … 
 
V sobi prazni sedim, 
z mislijo tiho se ne mudim, 
gledam skoz' okno 
in … 

 
Misli ostanejo 
nedokončane. 
Mlada sem še, 
počakale bodo sanje 
name 
in prostrane 
zasnežene livade. 
 
    (Eneja Lina Berglez, 8.a) 

 
ZDRAVO ŽIVIM 
 
Štajerska turistična zveza je razpisala literarni natečaj Zdravo živim. Zaključna prireditev s podelitvijo nagrad je bila 
31. maja v Selnici ob Dravi. Med nagrajenci je bila naša šestošolka Alja Bergauer.  Z vlakcem se bo lahko popeljala 
po Mariboru. 
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ZDRAVO ŽIVIM 
 
Zdravo imeti je obrokov pet, 
marsikdo jih nima,  
ampak sta to le dva. 
 
Šport, kaj je to ? 
Telovadba je navada zdrava, 
za marsikoga pa le grda razvada.  
 
Saj veste, o čem govorim,  

tipkanje po daljincu ni težak 
problem, 
zato rečem lahko, 
 da telovaditi s prsti ni težko. 
 
Sadje in zelenjava ni vsakega 
navada, 
kdor  jo ima, naj se mu zaploska in 
HURA! 
 
Če je Mariborčanom v Ljubljani 
najljubša tabla, 

je otrokom najljubša čokolada, 
pa četudi ve, 
da na vrh piramide gre. 
 
           (Alja Bergauer, 6.a) 

 
DOMOLJUBNA PESEM 
Muzej narodne osvoboditve Maribor je razpisal natečaj za domoljubno pesem. 
Priznanja za sodelovanje so prejeli šestošolci, Eva Uranjek, Gal Badrov, Urška Fric, 
Tomaž Klauž, in devetošolka Anteja Luketič. 
 
DOMOVINA 
Domovino vsak rad ima, 
če v njej živeti zna. 
 
Kakor hitro se mu dobro ne godi, 
pomisli na to, 
da se čim prej odseli. 
 

Hrana, pijača, oblačila in denar - 
to življenja je vladar. 
 
V njej hišo si postaviš 
in družino svojo ustvariš. 
 
Varnost in toplino daje ti, 

da srečen si in brez skrbi. 
Svojo domovino čuvaj, 
saj edino pravo bogastvo je. 
  
SLOVENIJA LJUBIM TE! 
 
(Eva Uranjek 6.r.) 
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DOMOVINA 
 
Slovenija, moja dežela, 
sredi gora in dolin 
leži vsa lepa in vesela. 
Vsak,  ki jo vidi, želi, 
da bi še kdaj 

 vrnil se nazaj. 
 
Ko me kdo vpraša, 
kakšna je dežela naša, 
ponosno mu povem, 
da najlepša zame je 
in da ne dam je za vse na svetu. 
 

Pridite vsi v mojo deželo Slovenijo 
in spoznajte, da je res! 
Čeprav mogoče ne mislijo vsi 
tako, 
ampak meni v 
njej je lepo.

                        (Anteja Luketič, 9. r. )     

 
DOMOVINA 
 
Domovina je tu, kjer živim, 
imam ljudi, ki živijo ob meni. 
Naj bo domovina Slovenija, 
Avstrija ali Madžarska … 
 
Veliko ljudi nima svoje domovine.  

 Le zakaj? 
Mogoče zato, ker je 
niso našli. 

Jo še iščejo 
ali pa pred čim bežijo? 
 

Čeprav nas življenje pelje na 
različne poti, 
bi moral domovino imeti vsak, 
 pa naj bo tak ali drugačen. 
 
(Tomaž Klauž  6.a)    

 
 
PESNIŠKI NATEČAJ PRANGER 
 
V Rogaški Slatini že vrsto let poteka pesniški natečaj Pranger. Na zaključni prireditvi, ki bo 2. julija, bo svojo 
nagrajeno  pesniško obliko haiku prebrala  osmošolka Eva Ježovnik. 
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GIB                               
Kako čudni so 
ti gibi, ki jih lahko 
kot šus zamenjaš. 
 
Samo enkrat jih 
napačno razumeš in 
gre vse narobe.  

 
Skregaš se s frendi 
in z resničnostjo. Kar te 
takoj prestraši.  
 
Obstajajo pa 
tudi gibi,  kateri  
so ljubezenski.  
 

Samo en pregib,  
vzdih, kretnja, pogled in gib 
pa se zaljubiš. 
 
Gibi so tako,  
lahko bi rekli, močni, 
tudi mogočni.                       
 
(Eva Ježovnik, 8.a) 

 
 
 
 
 
VESELA ŠOLA 
 

V soboto,4. 6. 2016, je v Festivalni dvorani v Ljubljani potekala 
slovesnost s podelitvijo 
priznanj državnim 
prvakom iz Vesele šole.  
Na naši šoli si je z 
bogatim znanjem naslov 
državnega prvaka 
pridobil Miha Gorše 
Pihler iz 4.a.  
Za izvrsten dosežek mu 
iskreno čestitamo.  



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Junij,  2016 

7 

 
 
 
 
 
ŠPORTNI DAN 
 
Tik pred zaključkom šolskega leta smo izvedli še zadnji 
športni dan. Kopali smo se, kolesarili in igrali razne športne 
igre. 
Kolesarji smo uživali v prevoženih kilometrih, predvsem pa 
v raznoliki pokrajini in doživetjih. 
 
 
 
 
 
PREDAJA KLJUČA, 2. 6. 2016 
 
Za nami je še ena predaja ključa, strah in trepet 
osmošolcev.  A kot vsako leto, so ves program 
tekmujoči odlično prestali in si priborili slavni ključ, 
ki odpira vrata učenosti (in navihanosti) na naši šoli. 
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ŠOLA V NARAVI - ČATEŽ, 30.5. - – 3. 6. 2016 
 
Učenci 3.a in 3.b razreda smo se v ponedeljek zjutraj, 30. 5. 2016, odpeljali v težko pričakovano šolo v naravi v 
Čatežu. Na avtobusu smo se plavanja že zelo veselili, vendar smo si na poti še prej ogledali mini živalski vrt blizu 
Čateža, kjer so otroci lahko uživali v družbi živali. Že popoldan pa so se namakali v bazenih. Pri plavanju so 
pomagali učitelji plavanja, Črt, Tadej, Estera in 
Tjaša. Hvala. 
Sobice oz. hišice so jim bile všeč, s prijatelji so 
v njih uživali in se po vsakem napornem 
dnevu dobro naspali. Hišice so morale biti 
tudi pospravljene, saj smo učiteljice 
urejenost bivališč tudi ocenile.  
Vsak dan so po dobrem kosilu potekale tudi 
razne dejavnosti, npr. izdelava vulkanov, 
praznovanje rojstnega dne, sprehod, pisanje 
razglednic, pisanje dnevnikov itd. 
 

 
 
K učenju je sodila seveda tudi zabava. Po vodenem 
plavanju so se lahko spuščali po toboganih. 
Domov smo se vrnili v petek, 3. 6. 2016, zdravi in 
veseli, a utrujeni.  
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA, 9. 6. 2016 
 
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 4.RAZREDOV 
 
 Iz deževnega Frama nas je pot vodila v vremensko ugodnejše 
Prekmurje. Na otoku ljubezni v Ižakovcih smo se spogledovali z reko 
Muro, ki je gnala kolo plavajočega  mlina. Brod nas je popeljal na 
drugo stran reke in spoznali smo  težko delo "bujrašev". V Vulkanijo na 
Goričkem smo se odpeljali po prvem postanku ob Muri.  
Doživeli smo potovanje v notranjost vulkana, iskali mineral olivin in 
uživali v doživetjih. 
 
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA PETOŠOLCEV 
 
Z učenci smo se odpravili na Notranjsko. Naš cilj je bil primerjati naravne znamenitosti naravnega parka Rakov 
Škocjan z znamenitostmi domače pokrajine, spremljati predstavitev življenja ob Cerkniškem jezeru v vseh letnih 
časih (multivizija), spoznati delovanje makete jezera in spoznati kulturno-zgodovinsko dediščino gradu Snežnik. 

 
 
 
 
 
 
Pred gradom Snežnik in 
velikim naravnim mostom 
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SPREJEM V MLADE ČLANE IN ČLANE RDEČEGA KRIŽA 
 

V petek, 10. 06. 2016, smo v 
sodelovanju z OO RK Fram na 
naši šoli pripravili sprejem v 
mlade člane in člane rdečega 
križa. Učenci 1.b so pod 
mentorstvom učitelja Tadeja 
Sternada in vzgojiteljice Maje 
Radinovič pripravili kulturni 
program, ki nas je skozi igro in ples popeljal v lep dan. Na harmoniki je prireditev 
popestril Gal Badrov, z deklamacijama pa Julija Šteharnik in Maša Baumhakl. 

 
VALETA 
 
Generacija 2007-2016 se je od osnovne šole 
poslovila na valeti 10. 6. 2016. Izvedli so jo na 
turistični kmetiji Goričan v Gaberniku. Na 
lepo pripravljeni  prireditvi so uživali vsi: 
učenci, starši, učitelji in drugi povabljeni. V 
uradnem delu so plesali, postavljali uganke 
drug o drugem, prebrali spis in pesem ter 
zapeli ob spremljavi kitare in harmonike. Dve 
učiteljici sta prebrali aktualna poročila. Z 
branjem in obnavljanjem zgodbe so 
dokazali, kako se novice spremenijo. Gospa 
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ravnateljica je v svojem nagovoru nanizala nekaj dogodkov, ki so zaznamovali leto, v katerem so sedanji 
devetošolci stopili v šolo (uvedba evra, zrušitev mogočne stavbe v Ameriki, športni dogodki…). Razredničarka pa jih 
je pohvalila za samostojno pripravljen program. Obe sta jim zaželeli vse dobro v življenju. Sledilo je zabavno 
druženje pozno v noč.  

ZLATE PETICE, 18. 6. 2016 
 
Devet naših devetošolcev (Anja Potočnik, 
Klavdija Krupič, Hana Gradišnik, Tinkara Valcl, 
Živa Osonkar, Anteja Luketič, Domen Unuk, 
Timotej Gabrijan, Alen Tušek) je vsa leta 
osnovnošolskega šolanja doseglo odličen uspeh, 
za kar so na osrednji prireditvi v počastitev 
praznika naše občine prejeli spominsko zlato 
petico ter vedno uporaben slovar slovensko-
angleškega jezika.  
 
ZAKLJUČNA PRIREDITEV, 14. 6. 2016 
 
Rdeča nit zaključne prireditve je bila drugačnost in 
raznolikost. Voditeljski par, Katarina in Filip, je kljub 
pripadnosti različnim nogometnim klubom našel kar nekaj 
skupnih točk in ugotovil, da ju razlike ne razdvajajo, temveč 
dopolnjujejo. Odlične pevske, glasbene, plesne, 
deklamatorske točke so nam polepšale in obogatile večer in 
nas navdale s prijetnim občutkom, kako sposobne otroke ima 
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naša šola. Ponosni smo nanje, pri čemer pa ne smemo pozabiti na odraslo kolesje v ozadju, ki ta otroški ustroj 
poganja.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

Hello and goodbye 

 
Graciozne balerine in nagovor ge. ravnateljice
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA V AVSTRIJO 
 

 
18. junija so se učenci, ki obiskujejo pouk 
nemškega jezika, podali na strokovno 
ekskurzijo v Avstrijo. Najprej so si ogledali 
arhitektonsko umetnino, grad Herberstein s 
pripadajočim živalskim vrtom s 130 živalmi z 
vseh celin v naravnem okolju, nato pa še muzej 
(rojstno hišo) Arnolda Schwarzeneggerja v 
kraju Thal pri Gradcu.  
 
 

 

 

 

 

 

ŠAH NA OSNOVNI ŠOLI FRAM V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 
 
Premalo je prostora in časa, da bi zapisali vse pohvale in uspehe, ki so jih naši šahisti dosegali na vseh nivojih in 
kategorijah skozi vso šolsko leto. Naj omenimo samo najpomembnejše.  
Odlični rezultati na štajerski kadetski ligi, skupno tretje mesto šole, Timotej Gabrijan 2. mesto v kategoriji dečkov 
do 15 let, v samem vrhu dečkov do 12 let so bili Urban Štern, Maj Toplišek in Vito Gojkovič ter Eva Ježovnik pri 
deklicah do 15 let. 
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Na regijskih tekmovanjih smo tako posamično kot tudi ekipno praktično nepremagljivi. Med ostalimi imeni, ki so 
bila zapisana zgoraj, je potrebno omeniti še Tonjo Unuk. 
Na državni ravni smo se v vseh kategorijah prav tako uvrstili na vrh, vendar medalj in pokalov tokrat nismo osvojili.  
 

 
 
 

ZA UČITELJE, STARŠE IN VZGOJITELJE 
 

Paul Kropp: Vzgajanje bralca: Naj vaš otrok postane bralec za vse življenje 

S to knjigo boste starši lažje razumeli, kaj se dogaja v otroški glavi, ko sliši glasove, vidi besede in 
razbira njihove pomene. Knjiga odgovarja na vprašanje, zakaj hoče vaš otrok že stotič poslušati 
isto pravljico za lahko noč in v čem je skrivnost dobre slikanice. Spoznali boste, kako otroka 
popeljati v sanjski svet knjig in kako mu privzgojiti veselje do branja za vse življenje. Pomagali si 
boste lahko s seznamom priporočenih knjig glede na starost vašega otroka.  

(Vir: http://felix.si/vzgoja-in-starsevstvo/9308-vzgajanje-bralca-super-cena.html)  

ZA CICIBANE 
 

Ashild Kanstad Johnsen: Polenček odpre muzej 

 

Polenček nabira zanimive, lepe in čudovite stvari. Prinaša jih domov in jih spravlja v škatle. Ko so 
te nekega dne polne, mu babica svetuje, naj odpre muzej. Obiskovalci so navdušeni, Polenček pa 
tudi – vsaj na začetku. Hudomušna pripoved je nalašč za pogovor o tem, kaj narediti z odvečnimi 
stvarmi.                                                                                                        (Vir: http://molji.over.net/polencek-odpre-muzej/) 
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ZA PIONIRJE 

 
Jo Nesbo: Prdoprašek doktorja Proktorja 

 

Nekega sončnega dne tik pred največjim norveškim praznikom Liza zagleda selitveni 
tovornjak, ki pripelje k sosedovi hiši. Vanjo se vseli Bulle, fant, ki je precej nenavaden. Ko 
potem Liza in Bulle spoznata še nenavadnejšega soseda doktorja Proktorja, se začne 
nora zgodba o izgubljeni ljubezni, strašnih anakondah, turobnih jetniških celicah, groznih 
razbojnikih in o najmočnejšem prdoprašku na svetu.      
      (Vir: http://www.didakta.si/nesbo/prdoprasek_doktorja_proktorja.html) 
 

ZA MLADINO 
Salla Simukka: Rdeča kot kri 

 
Sedemnajstletna Sneguljčica, ki razen imena nima nič skupnega z znamenito pravljično 
junakinjo, se po naključju znajde ob napačnem času na napačnem kraju – v šolski temnici, 
kjer se na vrvi sušijo okrvavljeni bankovci. Naj o svojem odkritju pove ravnatelju ali pa naj 
vzame denar in si z njim polepša sivi vsakdanjik? Še preden se domisli pametne rešitve, 
nehote pristane v zamotani zgodbi, v katero so vpleteni finsko-ruska mafija, kriminalistova 
hči, njena sošolca ter skrivnostni Severni medved. Bolj ko Sneguljčica prodira v zakulisje 
nečednih mafijskih poslov, trdnejšo zanko si zateguje okrog svojega vratu. Vrhunski 
psihološki roman mlade finske pisateljice s premišljeno zastavljeno zgodbo drži bralca v 
napetosti od začetka do konca. Ljubitelji tovrstnega žanra bodo po branju željno čakali 
naslednji knjigi iz te trilogije, ki je prevedena v več kot štirideset jezikov.  

 
                                                                                                                    (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=23585) 
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Kajetan Kovič: POLETJE 

 

 
Mogoče pa dnevi poletja 
le zapustijo v nas 
malo daljšo sled. 
Kakšno pot, 
ki se vije po gozdu, 

skrita 
pred hrupom sveta. 
Kakšen kos morja 
na obali 
iz jantarja. 

nepopisni 
večerni obleki 
shranijo v nas 
kot navdih 
za ljubezensko pesem. 

 
 
 
 
 
 
Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Monika Retuznik 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
 
Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, JOŽICA RAVŠ, JELKA BOJC, BERNARDA ŠIBILA, VALENTINA 
GSELMAN, MONIKA RETUZNIK, MAJA ŠOŠTARIČ, DRAGICA SORŠAK, NATAŠA MAVER ŠOBA 


