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Pa september prikramlja,
v vas jesen nam prišumlja.
(Vir: http://med.over.net/forum5/viewtopic.php?f=151&t=6695062)

8. september - Mednarodni dan pismenosti
17. novembra je Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) določila 8. september za mednarodni dan
pismenosti. Danes je na svetu skoraj 4 milijarde pismenih ljudi, kar je zadosten razlog za praznovanje mednarodnega dneva
pismenosti. Da bi dosegli univerzalno pismenost, je potrebno bolj učinkovito delo ob istočasni oživitvi politične volje, ki bi
težila k ustreznejšemu pristopu preprečevanja nepismenosti na lokalni, državni in mednarodni ravni.
15. september – Mednarodni dan demokracije
Z resolucijo 62/7 se je 8. novembra 2007 Generalna skupščina zavezala k spoštovanju 15. septembra kot mednarodnega
dneva demokracije. Skupščina je spodbudila vlade, naj okrepijo nacionalne programe za promocijo in utrjevanje demokracije.
Prav tako pa je spodbudila tudi regionalne in druge medvladne organizacije, da si med seboj ter s sistemom ZN izmenjajo
izkušnje s področja promocije demokracije.
15. september
Dan vrnitve Primorske k matični domovini. Praznik obeležuje 15. september 1947, ko je bila uveljavljena pariška mirovna
pogodba z Italijo, ki je takratni Jugoslaviji, in s tem tudi Sloveniji, dodelila velik del Primorske.
Uvedla ga je novela zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki so jo poslanci Državnega zbora sprejeli
jeseni 2005. Vlada prireja osrednjo državno proslavo ob tem prazniku vsakih pet let, sicer pa ga obeležujejo lokalne občine in
kulturne organizacije.
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16. september – Mednarodni dan zaščite ozonske plasti
19. decembra je Generalna skupščina razglasila 16. september za mednarodni dan zaščite ozonske plasti, s katerim se
spominjamo leta 1987 podpisanega Montrealskega protokola o snoveh, ki uničujejo ozonsko plast.
21. september – Svetovni dan miru
Generalna skupščina je že leta 1981 določila, da se bo svetovni dan miru praznovalo na dan začetka njenega septembrskega
zasedanja. Leta 2001 so s soglasjem vseh držav članic v generalni skupščini za svetovni dan miru določili 21. september. Ta
dan kliče k 24-urni prekinitvi aktualnih oboroženih spopadov.
Zadnji teden v septembru – Mednarodni dan pomorstva
Mednarodna pomorska organizacija (IMO) vsako leto praznuje svetovni dan pomorstva. Točen datum je prepuščen
posameznim vladam, ki ga ponavadi določijo v okviru zadnjega tedna septembra. Svetovni dan pomorstva opominja na
pomembnost varne plovbe in pomorskega okolja.
(Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_vrnitve_Primorske_k_mati%C4%8Dni_domovini; http://www.unaslovenia.org/book/export/html/430)

Vse to se je dogajalo v
septembru, pri nas in okoli nas.
Šolsko dogajanje pa so popestrili
drugačni
dogodki.
Ena
generacija nas je zapustila, dve
drugi pa smo pridobili. 40
prvošolčkov je prestopilo letošnji
prag ter se podalo na pot
resnega dela in učenja. Želimo,
da jim vsak dan na licih sije enak
nasmeh kot prvi šolski dan.
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Vsako leto veliko pozornosti namenimo varnosti v prometu ter otroke
opozorimo na pasti, ki nanje prežijo na poti v šolo ali iz nje. Naša zgradba je
umeščena med dve prometni cesti, iz nje po pouku poteka tudi pot k
verouku, kljub prepovedi pa otroci zahajajo še v trgovino, kar dodatno
ogroža njihova življenja. Iz navedenih razlogov so v prvem mesecu
poostreni nadzori s strani policijske postaje Rače, prav tako nas obiščejo
policisti in otroke še dodatno poučijo o nevarnostih in jih nanje opozorijo.
12. septembra pa so se učenci s programom Kolesarčki aktivno poučili še o
svoji vlogi v prometu. Namen prometne vzgoje za najmlajše je, da otroke
preko igre in na neprisiljen način poučimo, kako se vesti v prometnem
okolju, tako da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu. Postavljeni so v vlogo voznika štirikolesnika na nožni
pogon in doživljajo dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Prav tako so otroci postavljeni v vlogo pešca,
ki mora pravilno prečkati prometno cestišče na poligonu. Več informacij o programu najdete na www.kolesarcki.si.
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PRVI OBISK V KNJIŽNICI
Šola ni šala in to na svoji koži najbolj občutijo prvošolčki, za katere se v septembru začne raziskovanje nove stavbe ter
seznanjanje z drugačnimi pravili in srečevanje z neznanimi obrazi. Eno prijetnejših opravil je zagotovo obisk v šolski knjižnici,
kjer se skozi pravljico seznanijo s prostorom, pravili in obnašanjem v njem ter načinom izposoje in vračila gradiva.
Diplomirane medicinske sestre Zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor pa so ne samo prvčkom, temveč tudi ostalim
učencem, spregovorile o zdravem načinu življenja, medsebojnih odnosih, duševnem zdravju, osebni higieni, preprečevanju
poškodb, zdravih navadah in zdravi spolnosti ter odraščanju, v decembru pa bodo v 5. razredih povedale veliko zanimivega še
o zasvojenosti.
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VIDIM, ČESAR TI NE VIDIŠ
»Vidim, česar ti ne vidiš« je bil naslov 14.
mednarodnega literarnega natečaja za najboljšo
otroško in mladinsko knjigo mestne občine
Schwanenstadt v Gornji Avstriji.
Izpod peres drugošolcev, zdaj že tretješolcev, je
nastala čudovita knjiga z naslovom
»Prijateljstvo nima meja«, v kateri smo se
dotaknili aktualne teme - beguncev.
Tudi tokrat je komisija prepoznala
nadarjenost naših učencev in jim namenila
posebno nagrado strokovne komisije.
Zavedamo se, da je važno le sodelovati, pa
vendar - vsaka nagrada nas razveseli in
ponese samo še višje.

ŠPORTNI DAN
Mlajši učenci so raziskovali bližnjo okolico, starejši pa so se podali na Pohorje, kjer so se ne samo razgibali, temveč tudi
nasopihali.
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MEDNARODNO TEKMOVANJE PROGRAMIRANJA V SCRATCHU
Tekmovanje je sicer bilo izpeljano v šolskem letu
2015/2016, a rezultati za junijski Framček še niso bili
na voljo. Prvič so se ga udeležili učenci iz šestega
razreda in programirali za različne skupine: ekipa, ki
sta jo sestavljali Eva Uranjek in Alja Bergauer, je
nastopila v skupini izobraževalnih programov. Ekipa,
v kateri so bili Nejc Repnik, David Zorko in Luka
Salesin Voh, se je pomerila v skupini zgodbic. V
ekipi, ki se je borila v skupini iger, sta bila Nik Zemljič
in Luka Salesin Voh.
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Prav vsaka je dosegla izreden uspeh. V skupini
zgodbic so pridobili prvo mesto, drugo mesto je
dosegla ekipa v skupini iger in še tretje za Evino in
Aljino ekipo.
Pri tem tekmovanju mlade spodbujamo k ljubezni
do programiranja, krepimo uporabo angleškega
jezika in promoviramo najboljše ekipe.

Pri samih izdelkih je najpomembnejša kreativnost,
izvirnost in kvaliteta izdelkov. Pomembno vlogo igra tudi
poznavanje zaščite avtorskih pravic. Po dosedanjih
dosežkih naši učenci spadajo v sam vrh programerske
elite v programskem jeziku Scratch.

LOGIKA
V četrtek, 22. 9. 2016, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja logike. V vsaki tekmovalni skupini tretjina najuspešnejših
prejme bronasto priznanje, učenci 7., 8. in 9.r pa se lahko uvrstijo tudi na državno tekmovanje.
Prejemniki bronastih priznanj so objavljeni na spletni strani https://www.zotks.si/logika/rezultati. Eva Uranjek, Klara Fras,
Katarina Klauž, Eva Ježovnik in Eneja Lina Berglez pa so učenke, ki so se uvrstile tudi na državno tekmovanje, ki bo potekalo
22. 10. 2016 na OŠ Rače.
Učenke, ki jih odlikujejo načela pravilnega mišljenja in pravilne oblike sklepanja, se na tekmovanje intenzivno pripravljajo.
Držimo pest
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA DEVETOŠOLCEV
Pa smo dočakali težko pričakovani dan. Izlet
devetošolcev.
V jutranjih urah, 8.septembra, smo se dobili pred
šolo, kjer smo se pod budnim očesom učitelja
Črta, učiteljice Smiljanke in vodnika Gregorja
povzpeli na avtobus.
Popeljal nas je po prelepi naši Sloveniji. Pot nas
je pripeljala nato v Italijo in do enega lepših mest
San Marina, kjer smo si ogledali glavni trg,
cerkev Basilica di San Marino. Nato je sledil še
ogled trdnjave na gori Monte Titano.
V poznih popoldanskih urah smo prišli v Rimini.
Tam smo se nastanili v hotelu in se kasneje
odpravili na plažo, kjer smo se prepustili
morskim užitkom.
Ob sončnem zahodu smo se še polni vtisov
našega prvega dne vrnili v hotel in si že nabirali moči za naš zabaviščni park.
Naslednje jutro smo se polni adrenalina odpravili proti Mirabilandiji. Tam je bilo nadvse noro, nepozabno, polno akcije.
Na poti domov je bilo v avtobusu kot v čebelnjaku. Drug čez drugega smo govorili in delili naše dogodivščine.
Turistična agencija Sonček, je resnično poskrbela, da je bilo vse okoli nas obsijano s soncem.
Pravijo, da dneva ne moreš zadržati, lahko pa ga izkoristiš. In verjemite, mi smo ga!
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MALE SIVE CELICE
Tv oddaja Male sive celice letos stopa v 23. sezono in bo precej spremenjena.
Ekipo sestavljajo 3 učenci iz različnih razredov - po eden iz 7., 8. in 9. razreda.
Letošnje predtekmovanje je bilo na OŠ Toneta Čufarja v Mariboru. Našo šolo sta
suvereno zastopali 2 ekipi. Tjaša Lešnik, Alja Bergauer, Blaž Brglez so v pisnem
delu kviza dosegli 44 točk (od 50 možnih) in si delili 9. mesto. Za uvrstitev v ustni
del jim je zmanjkalo le malo, saj so odgovarjali na dodatno vprašanje, ki pa je bilo
precej odvisno od sreče. Bi znali vi - Koliko registriranih avtomobilov je bilo leta
2015 v Republiki Sloveniji? Tudi ekipa v sestavi Aljaž Štern, Nik Zemljič in Martin
Mernik je dosegla lepo število točk. Čestitke vsem. Škoda, da igre ABECEDA, v
kateri smo Framčani zelo uspešno sodelovali, v oddaji ne bo več. Prva oddaja
MSC bo na sporedu TV SLO 1 22. oktobra. Vabljeni k ogledu.

OBLIKOVALNI KROŽEK
Oblikovalni krožek je v Framčku pridobil svojo rubriko zaradi zagnanosti in delavnosti njenih članov, predvsem pa mentorice,
Jelke Bojc, ki vselej išče inovativne načine, kako znano predrugačiti in ga narediti zanimivega, pri tem pa uporabiti dostopne
materiale in vsem razumljive postopke.
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SLOVESNOST NA JUGOVI DOMAČIJI
Kot vsako drugo leto smo imeli tudi letos čast, da se kot šola predstavimo ob prazniku spomina na žrtve Jugove domačije, ki
nas spomni na tragične dogodke II. svetovne vojne.
Letos je bila stvar nekoliko drugačna, saj je sama prireditev potekala pri Domu krajanov v Rančah in ne na Jugovi domačiji kot
sicer. Vendar nas to ni odvrnilo od tega, da tudi letos tega praznika ne bi primerno in spoštljivo obeležili.
Lepo vreme je pripeljalo veliko število obiskovalcev in naši učenci so se lahko pokazali širokemu občinstvu. Pevci: Leon Aljaž,
Artič, Martin Burulič, Katarina Klauž, Eneja Lina Berglez, Julija Šteharnik, Neli Lunežnik in Alja Bergauer so zapeli Domačo
pesem Antonína Leopold Dvořáka in Počiva jezero v tihoti, kot duet pa sta se predstavila tudi Eneja Lina Berglez in Filip
Frešer (bariton) s pesmijo Nocoj pa, oh, nocoj.
Filip Ogorevc, Katarina Klauž, Brina Osonkar, Neža Ornik in Anja Zimet so nas z igro popeljali v preteklost in nam ne samo
prikazali vsakdan takratnega časa, ampak tudi ves strah, skrbi, ki so se tik pred samim krvavim dogodkom pletli po glavah
Jugovih in ljudi okoli njih.
Predstava, ki jo je spisal zgodovinar Aleš Maver, je bila ponovno opomin vsem, da se kaj takšnega naj nikoli več ne ponovi.

NOVICE IZ SARAJEVA
Učiteljica Mateja Kregar, sicer učiteljica 5. razreda na
naši šoli, bo letošnje šolsko leto preživela malce
drugače, in sicer kot učiteljica slovenskega jezika za
učence iz Sarajeva in okolice, ki se želijo naučiti
našega jezika in pridobiti znanje o naši kulturi in
navadah. Občasno nas bo seznanjala s svojim delom
ter novostmi, ki jo bodo spremljale na njeni začasni
poti.
29. septembra je tako Srednja ekonomska in
gostinska šola v Travniku obeležila dan evropskih
jezikov, kjer se je predstavila tudi slovenščina.
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ZA STARŠE, UČITELJE IN VZGOJITELJE
B. J. Hartman: Otrokove ustvarjalne igre
Za razvoj otroka je zelo pomembno, da ga znamo zaposliti na pester in igriv način. Pričujoča
knjiga nudi staršem, vzgojiteljem in otrokom obilico zamisli in napotkov za igro in
ustvarjanje. Na voljo so dejavnosti, primerne za enega otroka pa tudi za večje skupine otrok,
ki jih lahko izvajamo v različnih letnih časih, v zaprtem prostoru ali na prostem.
(Vir: iz knjige)

ZA CICIBANE

Lucia Emiliani: Avtomobil Čarli
V zgodbi avtomobil Čarli spozna bager, ki koplje jarke, tovornjak, ki prepelje na tone peska,
gasilni avto, ki gasi ogenj, in traktor, ki pomaga na kmetiji. Ob tem pa se sam počuti zelo
nekoristnega. Ves nesrečen se brez cilja vozi naokoli, dokler …
(Vir: http://morfem.si/knjige/otroske-knjige/avtomobil-carli/)
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ZA PIONIRJE
Anna Onichimowska: Pečka, kapica in puding
To je zgodba o dveh nenavadnih sosedih: velikem Trolu, ki živi na vrhu ledene gore, in
majhnem Cofku, ki živi ob njenem vznožju. Čeprav živita čisto blizu drug drugega, se ne
poznata. Nekega dne pa Trol ugrabi Cofka z njegovo kočo vred in ga odnese v svoj grad na
gori. Ga hoče zapreti ali le prestrašiti? Ne prvo ne drugo … Knjiga pripoveduje, kako težko
se je sporazumevati z drugimi, če ne govorimo njihovega jezika, in nam pokaže, da se je za
prijateljstvo treba potruditi. Pečka, kapica in puding se je uvrstila na seznam zakladov
Muzeja otroških knjig na Poljskem (2010) in bila nominirana na literarnem natečaju poljske
sekcije IBBY Knjiga leta (2010).
(Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=23950)
ZA MLADINO
Jenny Valentine: Kako sem spoznal Violet Park
Knjigo literarni strokovnjaki primerjajo s Haddonovim delom Skrivnostni primer ali kdo je umoril
psa. Gre za priporočeno branje ne samo za najstnike, pač pa tudi za starše – odpira vprašanja, o čem
se starši morajo pogovarjati s svojimi otroki, kakšne so njihove obveznosti v odnosu do njih in kako
odigrati vlogo starša v za družino ključnih trenutkih. Mladim bralcem pa knjiga pove, da starši ne
morejo biti vedno pokončni, močni in nepremagljivi, da so tudi oni zgolj in samo ljudje. Pripovedni
slog, ki se ob branju opisa knjige morda zdi morbiden, je daleč od tega. Pretanjen humor se včasih
spremeni celo v situacijskega, pri tem pa obdrži vso potrebno distanco in spoštovanje.
Skoraj 16-letni Lucas Swain trpi zaradi zakonskih težav svojih staršev. Oziroma maminih težav, saj
je oče, novinar, čez noč izginil. Kadar Lucas ne krivi svoje mame zaradi očetovega izginotja, pa jo
obtožuje zato, ker se počuti, kot da je sam žrtev nepojasnjenega dogodka. Vse se spremeni, ko na
polici v pisarni taksi službe najde žaro Violet Park. Šef službe mu pove, da žara po tem, ko so jo pred štirimi leti našli na
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zadnjem sedežu taksija, še vedno čaka, da bo prišel kdo ponjo. Lukasa prevzame občutek odgovornosti, zato se odloči, da bo
odkril identiteto Violet Park in gospo primerno položil k poslednjemu počitku. Knjiga je prejela znak za kakovost otroških in
mladinskih knjig ZLATA HRUŠKA.
(Vir: http://www.zalozbamis.com/knjiga/kako-sem-spoznal-violet-park//)

PERIODIČNI TISK 2016 / 2017
Ob naročilu revij prejmete brezplačno kodo za dostop do portala UČIMse.com s kratkočasnimi interaktivnimi igrami (izpisana
bo na računu za naročeno revijo)
1. TRILETJE – LETNA NAROČNINA
CICIBAN
(CICI VESELA ŠOLA)

CICIZABAVNIK

MOJ PLANET

DARILO:
KNJIGA IN DVD

DARILO: KOLEBNICA

DARILO: ŽEPNA
ENCIKLOPEDIJA

17, 32 EUR X 3 (1 revija)
15,17 EUR X 3 (2 reviji)
14,05 EUR X 3 (3 revije)

15,95 EUR X 3 (1 revija)
14,20 EUR x 3 (2 reviji)
13,09 EUR x 3 (3 revije)

15,96 EUR X 3 (1 revija)
14,20 EUR (2 reviji)
13,09 EUR 83 revije)

NAROČILO KOMPLETOV REVIJ:

30% NIŽJA CENA (2 reviji)
35% NIŽJA CENA (3 revije)

ZMAJČEK

NATIONAL
GEOGRAPHIC
JUNIOR

23 EUR X 2

39,50 EUR
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2. IN 3. TRILETJE – LETNA NAROČNINA
Ob naročilu revij prejmete brezplačno kodo za dostop do portala UČIMse.com s kratkočasnimi interaktivnimi igrami
(izpisana bo na računu za naročeno revijo)
PIL
(VESELA ŠOLA)

GEA

MOJ PLANET

DARILO:
PALICA ZA SELFIJE

DARILO: TERMOVKA

DARILO: ŽEPNA
ENCIKLOPEDIJA

17, 32 EUR X 3 (1 revija)
15,17 EUR X 3 (2 reviji)
14,05 EUR X 3 (3 revije)

17,32 EUR X 3 (1 revija)
15,16 EUR x 3 (2 reviji)
14,04 EUR x 3 (3 revije)

15,96 EUR X 3 (1 revija)
14,20 EUR (2 reviji)
13,09 EUR 83 revije)

NAROČILO KOMPLETOV REVIJ:

30% NIŽJA CENA (2 reviji)
35% NIŽJA CENA (3 revije)

NATIONAL GEOGRAPHIC
JUNIOR

39,50 EUR
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Prav tako ste vabljeni k nakupu tujejezičnih (angleških in nemških, tudi francoskih) izdaj.

REVIJA
Click
Crown
Team
Club
Current
Das Rad
Schuss

STOPNJA
UČENJA
1-2 leti učenja
2-3 leta učenja
več kot 3 leta
učenja
več kot 4 leta
učenja
5 let učenja
začetnik
1-2 leti učenja

CENA ZA 2 IN
VEČ NAROČNIN
14,50 EUR
14, 50 EUR
14, 50 EUR
14, 50 EUR
14, 50 EUR
14, 50 EUR
14, 50 EUR

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram
Urednice: Simona Napast, Valentina Gselman, Jelka Bojc
Zbral in uredil: uredniški odbor
Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, SMILJANKA LEDINEK, ČRTOMIR GOJKOVIČ, NATAŠA MAVER ŠOBA, ANJA LIPUŠ,
VESNA LEŠNIK, JOŽICA RAVŠ, MATEJA KREGAR, VINKO FINGUŠT
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače.

