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April navihan je,
z nami rad pošali se.
(Vir:http://med.over.net/forum5/viewtopic.php?f=151&t=6695062)

1. april - Svetovni dan norcev oziroma dan norčavosti
Ta dan si ljudje privoščijo šalo na tuj račun, s katero spravijo tistega, ki mu je šala namenjena in je ne spregleda, v
zadrego. V nekaterih deželah si lahko prvoaprilsko šalo privoščijo le do poldneva, nato pa je to prepovedano.
Leta 1713 je francoski sončni kralj Ludvik XIV ta dan razglasil za “dan norcev in lažnivcev”. Tega dne naj bi ga
njegov dvorni norec tako potegnil za nos, da bi bil skoraj ob krono.
Številni menijo, da gre pri praznovanju prvega aprila za ostanek običajev, ki so jih praznovali ob pomladanskem
enakonočju. Slavja so se začela na dan starega leta, to je 25. marca, končala pa so se sedem dni pozneje, 1. aprila.
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2. april – Svetovni dan zavedanja o avtizmu
18. decembra 2007 je Generalna skupščina sprejela resolucijo 62/139, ki razglaša 2. april za
svetovni dan zavedanja o avtizmu. Resolucija spodbuja države članice, naj med svojim
prebivalstvom povečajo zavedanje o avtizmu ter s tem pripomorejo k zgodnji diagnozi avtizma
in čim prejšnje posredovanje pri posamezniku.
2. april - Svetovni dan mladinske književnosti
Praznovanje je predlagala Jella Lepman, soustanoviteljica Mednarodne zveze za mladinsko
književnost (IBBY), na 10. mednarodnem kongresu IBBY, ki je bil v leta 1966 v Ljubljani. Od
leta 1967 dalje torej vsako leto 2. aprila – na rojstni dan Hansa C. Andersena – praznujemo
mednarodni praznik, s katerim želimo spodbujati ljubezen do branja in mladinskih knjig. Vsako
leto druga nacionalna sekcija IBBY pripravi plakat in poslanico ter ju razpošlje po vsem svetu.
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Nacionalne sekcije prevedemo poslanico v svoje jezike in gradivo na različne načine uporabimo za promocijo
mladinskih knjig in branja. Letos ju je pripravila Ruska sekcija IBBY, ki je članica Mednarodne zveze že skoraj pol
stoletja. Poslanico je napisal slavni ruski pisatelj in pesnik Sergej Mahotin, plakat pa je ustvaril znani ruski umetnik
Mihail Fjodorov.
4. april – Mednarodni dan zavedanja nevarnosti min in podpori ukrepom odstranjevanja min
Generalna skupščina je 4. april razglasila za mednarodni dan zavedanja nevarnosti min in podpori ukrepom
odstranjevanja min. Vsak mesec zaradi sprožitve min umre 2000 ljudi. Določena območja še vedno niso razminirana,
zato predstavljajo stalno grožnjo življenju. 80 odstotkov žrtev min je civilistov in od tega kar 25 odstotkov otrok.
7. april – Svetovni dan zdravja
Generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je bila ustanovljena leta 1948, je 7. april določila
za svetovni dan zdravja. Vsako leto se v želji po večjem osveščanju javnosti na ta dan izpostavi določeno temo s
področja zdravja.
8. april - Svetovni dan Romov
Romi so potomci nomadskega ljudstva, ki se je selilo iz kraja v kraj. Pred stoletji so se iz Indije naselili po vsej
Evropi. Na območje so prišli že pred 14. stoletjem in danes jih po različnih državah živi približno deset milijonov. V
Sloveniji jih je okoli 10 000 in se delijo v tri skupine: prekmurski Romi, ki so prišli z Madžarske, dolenjski s
Hrvaške, iz Avstrije pa Romi iz plemena Sintov. Marsikdo do Romov goji kopico predsodkov in jim pogosto ne
zaupa, a največkrat tudi zato, ker njihovih navad in kulture pravzaprav sploh ne pozna. Beseda Rom sicer pomeni
človek, Roma pa ljudje ali ljudstvo.
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12. april – Mednarodni dan vesoljskih poletov s posadko
Generalna skupščina ZN je 7. aprila 2011 z resolucijo A/RES/65/271 12. april razglasila za mednarodni dan
vesoljskih poletov s posadko. 12. april 1961 sicer zaznamuje prvi vesoljski polet s posadko, izvedel pa ga je Yuri
Gagarin iz nekdanje Sovjetske zveze.
12. april - Svetovni dan lionizma
Mednarodni Lions klub je postal največja mednarodna prostovoljna humanitarna organizacija na svetu, deluje pa v
202 državah sveta. Mednarodni Lions klub (Lions Club International - LCI) ima preko 1,3 milijona članov, ki so
združeni v 45.000 klubih. Poslanstvo vsakega Lions kluba na svetu je ustvarjanje in krepitev sporazumevanja med
ljudmi ter človekoljubnost in nudenje prostovoljne pomoči tako v lokalnem okolju kot tudi širše.
15. april - Svetovni dan mladih prostovoljcev
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Mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj je razglasila Organizacija združenih narodov na 40.
zasedanju generalne skupščine z resolucijo A/RES/40/212 17. decembra 1985. Od takrat se vlade, Združeni narodi in
civilnodružbene organizacije pridružujejo prostovoljkam in prostovoljcem iz vsega sveta pri praznovanju 5.
decembra, mednarodnega dneva prostovoljstva. Le-ta organizacijam, ki v svoje programe vključujejo
prostovoljce/prostovoljke, ter posameznim prostovoljkam in prostovoljcem omogoča, da pokažejo javnosti, kaj so
prispevali s prostovoljskim delom na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni pri doseganju razvojnih ciljev tega
tisočletja.
16. april – Velika noč
Velika noč (Vuzem) je najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od
mrtvih - na veliki petek so Jezusa Kristusa križali, tretji dan po tem, na nedeljo, pa je vstal od mrtvih. Velika noč je za
kristjane praznik veselja in upanja; verujejo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt ter za
vse prinesel upanje, za kristjane pa upanje na vstajenje po smrti. Velikonočne tradicije se v veliki meri od države do
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države razlikujejo. Po tradiciji je na veliki petek zapovedan strogi post, na veliko soboto se blagoslovijo (žegnajo)
jedila, ki se potem zaužijejo za nedeljski zajtrk. Tudi v Sloveniji imajo določeno simboliko: suho meso simbolizira
Kristusovo telo, rdeči pirhi so kaplje krvi, hren predstavlja žeblje, potica in ostala peciva pa trnjevo krono. Na
velikonočno nedeljo so v Sloveniji v navadi vstajenjske procesije, na čelu katerih nosijo kip vstalega Kristusa.
Praznik ima sicer korenine v judovstvu, pa tudi v starih poganskih navadah, ko so praznovali prihod pomladi.
Zgodnje kristjane so krščevali na predvečer velike noči in tudi danes odrasle osebe običajno krščujejo na ta praznik.
Ker je Kristus vstal iz kamnitega groba, kakor pišče pride iz jajca, in ker tudi krst pomeni vstop v novo življenje, je
jajce znamenje Kristusovega vstajenja in hkrati tudi krsta. Izmenjavanje velikonočnih jajc oziroma pirhov izhaja že iz
starih poganskih navad, denimo čaščenja boginje Eostre. Jajca predstavljajo ljubezen in prijateljstvo pa tudi celotno
stvarstvo kot kozmično jajce.
17. april - Svetovni dan hemofilije
Hemofilija je v večji meri podedovana motnja strjevanja krvi, pri kateri ena od beljakovin, potrebnih za strjevanje,
manjka ali sploh ni prisotna. Hemofilijo tipa A, najpogostejšo oblika hemofilije, povzroči pomanjkanje ali odsotnost
aktivnosti beljakovine za strjevanje krvi – faktorja VIII. Hemofilijo tipa B povzroči pomanjkanje ali odsotnost
faktorja IX. Z zdravljenjem in ustrezno oskrbo lahko oseba s hemofilijo živi zdravo življenja. Nezdravljena hemofilija
pa lahko povzroči krvavitve, hromeče bolečine, resne poškodbe sklepov, invalidnost in zgodnjo smrt.
22. april – Svetovni dan Zemlje
Dan Zemlje po vsem svetu obeležujejo od leta 1970, leta 2009 pa je 22. april za mednarodni dan Zemlje razglasila
Generalna skupščina ZN.
22. april - Svetovni dan brez avtomobila
Sodoben način življenja ni naklonjen zdravju. Nenehno hitenje in pomanjkanje časa, premalo spanja, stres, nezdrava
prehrana, nezadostna telesna dejavnost, sedeč življenjski slog in druge oblike tveganega vedenja vse bolj ogrožajo
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naše zdravje in počutje. Redna in zadostna telesna dejavnost prispevata k dobremu zdravju in počutju. Že 30 minut
telesne dejavnosti dnevno koristi našemu zdravju, prinaša več energije in je vsestransko koristna. Ob svetovnem
dnevu brez avtomobila naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje. Avtomobil naj ta dan ostane doma. V šolo, službo,
trgovino, po opravkih se odpravimo peš ali s kolesom. Skupaj z otroki pojdimo na igrišče ali pa se s kolesi odpravimo
k prijateljem, sorodnikom ali na izlet kar tako.
23. april – Svetovni dan knjige in avtorskih pravic
23. april je simboličen dan za svetovno književnost, saj so na ta dan leta 1616 umrli Cervantes, Shakespeare in Inca
Garcilaso de la Vega. Ta dan je tudi rojstni dan ali dan smrti naslednjih cenjenih avtorjev: Maurice Druon, Haldor K.
Laxness, Vladimir Nabokov, Joseph Pla in Manuel Mejia Vallejo. Na Generalni konferenci Organizacije ZN za
izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) so leta 1995 razglasili 23. april za svetovni dan knjige in avtorskih
pravic, saj so s tem želeli izkazati spoštovanje knjigam in njihovim avtorjem. Hkrati pa so tudi želeli spodbuditi ljudi,
še posebej mladino, da odkrije užitke branja in pridobi spoštovanje do prispevkov teh, ki so s svojimi deli pripomogli
k družbenemu in kulturnemu napredku človeštva.
26. april - Svetovni dan intelektualne lastnine
Ta dan je bil izbran, ker je 26. aprila 1970 začela veljati Konvencija o ustanovitvi Svetovne organizacije za
intelektualno lastnino, z njim pa naj bi države članice dvignile zavest o vlogi intelektualne lastnine v vsakdanjem
življenju in počastile prispevek izumiteljev in umetnikov k razvoju družb po vsem svetu. Cilji svetovnega dne
intelektualne lastnine so: dvigniti zavedanje o vplivu patentov, znamk in modelov ter avtorske pravice na vsakdanje
življenje; opozoriti na to, kako varstvo pravic intelektualne lastnine spodbuja ustvarjalnost in inovativnost; počastiti
ustvarjalnost in prispevek izumiteljev in umetnikov k razvoju družb po vsem svetu; spodbuditi spoštovanje pravic
intelektualne lastnine drugih.
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27. april - Dan upora proti okupatorju
Dan upora proti okupatorju (včasih samo dan osvobodilne fronte ali dan OF) je državni praznik, ki ga v Sloveniji
praznujemo 27. aprila. Na ta dan leta 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena protiimperialistična fronta, ki se je po
nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 preimenovala v osvobodilno fronto slovenskega naroda. OF je
bila sicer ustanovljena dan prej, 26. aprila 1941, v hiši književnika Josipa Vidmarja, kjer so se sestali predstavniki
nekaj političnih strank in kulturnih delavcev. To so bili: Boris Kidrič, Boris Ziherl, Aleš Bebler (za KP), Josip Rus (za
Sokole), Tone Fajfar (za krščanske socialiste), Ferdo Kozak, Franc Šturm in Josip Vidmar (za slovenske kulturne
delavce). Prvotno ime ob ustanovitvi je bilo »protiimperialistična Fronta«. Nastala je deset dni zatem, ko je
jugoslovanska vojska v Beogradu podpisala vdajo in dobrih 14 dni po okupaciji Slovenije.
28. april - Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu
Za omenjeni datum se je Mednarodna organizacija dela (MOD) odločila, ker sindikalna gibanja po vsem svetu na ta
dan tradicionalno organizirajo žalne slovesnosti za žrtvami nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Z omenjeno
vsakoletno kampanjo želi Mednarodna organizacija dela dodatno promovirati prizadevanja za varnejše, bolj zdravo in
dostojno delo na globalni ravni.
29. april - Svetovni dan plesa
Za ta mednarodni dan plesa je zaslužen Slovenec, plesalec, režiser, koreograf, Dr. Henrik Neubauer, ki je pred
štiriintridesetimi leti prepričal mednarodni gledališki inštitut pri Unescu, da bi rojstni dan baletnega reformatorja
Jeana Gerogesa Noverra, ki se je rodil na ta dan leta 1727, proglasil za mednarodni plesni dan. Vsako leto
mednarodni gledališki inštitut pri Unescu razpošlje sporočilo po vsem svetu kot del praznovanja svetovnega dneva
plesa.
(Vir:http://www.unaslovenia.org/book/export/html/430;https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_praznikov_z_oznako_Svetovni_dan;https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr
%C5%BEavni_prazniki_v_Sloveniji)
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LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJ NARAVNE NESREČE
Republiška uprava za zaščito in reševanje je razpisala že 21. likovni in literarni natečaj. Letos je bila tema Pozor,
nevarne snovi. Na regijskem natečaju v Mariboru je sodelovalo 6 vrtcev in 14 OŠ. Na razpis je prispelo 311 likovnih
in 26 literarnih del. Najaktivnejša šola je bila OŠ Voličina, najaktivnejši vrtec pa Vrtec Pobrežje. V vsaki kategoriji so
nagradili 5 del. V 4. kategoriji (3. triletje OŠ) je bila nagrajena naša učenka, Alja Sanda iz 8. b. Podelitev nagrad je
bila v četrtek, 20. 4. Nagrajenci so si skupaj z mentorji pogledali delo v centru 112 in opremo gasilske brigade v
Mariboru. Žal se Alja podelitve nagrad zaradi bolezni ni mogla udeležiti. V njenem imenu je nagrado prevzela
mentorica, Jožica Ravš. Alja, iskrene čestitke!
NEVARNE SNOVI
Pazi, kam odvržeš nevarne snovi!
O, saj ti dobro veš, kaj vse se lahko zgodi!
Zelo moramo paziti na lahko vnetljive snovi.
O njih vemo kar nekaj in snov hitro
zagori.
Radi pazimo na naravo, zato se nam
to ne zgodi.
Nevarnosti v okolju je zelo veliko,
Enako med njimi ločimo razliko.

Varnost nikoli ni odveč.
A nikoli z odpadki se ne igramo preveč.
Resnično jih moramo ločevati,
Nevarne v posebno posodo oddati.
Enako s kemikalijami previdno ravnati.

Skrbno z nevarnimi snovmi bomo ravnali,
Našim mlajšim vrstnikom informacije podali.
O nevarnih snoveh bomo na glas govorili,
Vnetljive od nevnetljivih bomo ločili.
In vse ostalo pri miru pustili.
(Alja Sanda 8.b)
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MEHURČKI
V petek, 7. 4. 2017, je potekalo šolsko tekmovanje iz slovenščine za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje - Mehurčki.
Krovni naslov tekmovanja je bil Na odru domišljije. Učenci 1. razreda so prebrali knjigo Frana Milčinskega, Zvezdica
zaspanka, in o njej pisali. Učenci 2. in 3. razreda pa so se poglobili v knjigo Bine Štampe Žmavc, O kuri, ki je
izmaknila pesem. Prav vsi sodelujoči prejmejo priznanje kot spodbudo za udeležbo tudi naslednje šolsko leto.
TEKMOVANJE IZ KONSTRUKTORSTVA
V petek, 7. aprila 2017, smo se udeležili regijskega tekmovanja v konstruktorstvu in obdelavi gradiv na OŠ Velika
Nedelja. Vsako leto organizator poskrbi, da je tekmovanje zanimivo in kar precej zahtevno. Našo šolo so zastopali:
- Matevž Babič (3.a) in Teo Ankovič (3.b) sta gradila gradove z dvižnimi mostovi iz lego kock;
- Julija Božič (4.a), Urban Polenčič (4.b) in Domen Šterlek (5.a) so se pomerili
v gradnji stroja za dvigovanje bremen iz lego kock;
- Urban Muršič in Nejc Štern (6.b) sta ustvarjala s papirjem;
- Arnej Gabrijan (7.a) in Luka Salesin Voh (7.b) sta delala z umetnimi masami;
- Neža Ornik (8.a) in Martin Mernik (8.b) sta izdelovana izdelke iz lesa;
- Filip Frešer in Aljaž Štern (9.a) pa sta delala s kovinami.
Vsi učenci so se s svojo iznajdljivostjo in ustvarjalnostjo odlično odrezali.
Domov se nismo vrnili praznih rok, saj sta Neža in Martin z njunim 'zajcem', pripomočkom za lažje sezuvanje
čevljev, pometla s konkurenco in zmagala v kategoriji Obdelava gradiv – les. Uvrstila sta se na državno
tekmovanje, ki bo 13. maja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
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Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo za vložen trud in požrtvovalnost, Neži in Martinu pa želimo vse dobro na
naslednji stopnji tekmovanja.
TEKMOVANJE IZ FIZIKE
V soboto, 6. aprila, je našo šolo na državnem tekmovanju iz znanja fizike zastopal Tilen Štern iz 8.b. V skoraj tri ure
trajajočem pisanju, računanju in eksperimentiranju se je odlično izkazal. Zlato priznanje mu je le za las ušlo iz rok.
Iskrene čestitke za izjemen uspeh in znanje.
TEKMOVANJE ZA VEGOVO PRIZNANJE
Državno Vegovo tekmovanje je potekalo v soboto, 22. 4. 2017, na OŠ Janka Padežnika v Mariboru. Udeležila sta se
ga Nik Zemljič iz 7.r in Kaja Lešnik iz 9.r. Oba sta usvojila srebrno Vegovo priznanje. Iskrene čestitke.
VESELA ŠOLA
Štirje veselošolci (četrtošolka Eneja Zavec Blažič, petošolec Miha Gorše Pihler, sedmošolec Martin Burulič in
devetošolka Eva Ježovnik) so se 12. 4. na šoli Starše borili za srebrna in zlata priznanja. Državna prvakinja je
postala najmlajša izmed udeležencev, Eneja, Miha in Eva pa sta si z znanjem pridobila srebrni diplomi. Iskrene
čestitke vsem, predvsem pa Eneji, ki bo zasluženo nagrado prejela v Ljubljani. na svečani prireditvi, 3. junija.
ZGODOVINSKI KVIZ
13. aprila se je pod pokroviteljstvom Muzeja NOB odvijal zgodovinski kviz na temo Iznajdbe in izumi. Našo šolo so
zastopale osmošolke Brina Osonkar, Katarina Klauž in Nina Veras. Odrezale so se več kot odlično in osvojile zlato
priznanje. Mladim nadobudnim zgodovinarkam iskreno čestitamo.
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MEDNARODNO TEKMOVANJE V HITREM IN ZANESLJIVEM RAČUNANJU (LEFO)
V sredo, 26. 4. 2017, smo se zvečer, natančneje okrog polnoči, odpravili na dolgo pot proti Litvi. Naša učenca, Eliza
Krasniqi in Miha Gorše Pihler, sta se namreč uvrstila na mednarodno matematično tekmovanje v hitrem in
zanesljivem računanju.
Noč smo prespali kar na avtobusu in se zjutraj zbudili v kraju Ostrava, tretjem največjem mestu na Češkem. Po
krajši osvežitvi smo pot nadaljevali in si ogledali mesto iz avtobusa, saj je še vedno močno deževalo. Nič ni kazalo,
da bo izza oblakov pokukalo sonce, zato smo se odločili obiskat Tehniški muzej
v Ostravi. Videli smo veliko zanimivih
in poučnih stvari, nekatere naprave
smo lahko tudi preizkusili. Čas je hitro
mineval in ponovno smo bili na
avtobusu in pot nadaljevali proti
Poljski do našega naslednjega cilja,
hotela v kraju Lodž. Zanimivo je, da v
Lodžu ni glavnega trga, temveč to
vlogo nosi cesta, ki se imenuje
Piotrkowska.
Po zgodnjem zajtrku smo se odpravili
proti Varšavi in naprej proti Litvi, v
mesto Kaunas. Kaunas je najbolj
študentsko orientirano mesto v Litvi,
znano pa je tudi kot prestolnica
košarke. Mimo Žalgirio Arene smo se
tudi sprehodili.
V Kaunasu je v soboto, 29. aprila 2017,
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potekalo mednarodno tekmovanje v hitrem in zanesljivem računanju. V hudi konkurenci šestih držav (Litva, Latvija,
Ukrajina, Estonija, Gruzija in Slovenija) sta tekmovala tudi učenca naše šole, Eliza Krasniqi in Miha Gorše Pihler.
Eliza je tekmovala v kategoriji Girls (dekleta od 7. razreda do vključno vseh letnikov srednje šole) in dosegla odlično
20. mesto.
Miha je tekmoval v kategoriji od 4.–6. razreda (v prav tako močni
konkurenci) in dosegel 24. mesto.
Po končanem tekmovanju smo se še sprehodili po mestu, ki nas je
navdušilo.
Noč smo prespali na avtobusu in se zgodaj zjutraj zbudili v Krakowu.
Najprej smo se odpravili v rudnik soli Wieliczka. V njem so rudarji
kameno sol kopali od začetka 13. stoletja in vse do leta 2007. S
svojimi devetimi nadstropji
doseže globino 327 metrov,
turistom pa je na ogled 3,5
km najbolj atraktivnih
predelov in veličastnih
dvoran. V rudnik smo se spustili po 378 stopnicah v globino 67 metrov. Pot
se vije po hodnikih in stopnicah skozi prečudovite dvorane do globine 138
metrov. Videli smo skulpture, ki prikazujejo najstarejše predele rudnika s
podpornimi stebri, in izvedeli, kako je potekalo rudarsko življenje v
zgodnjem času. Izvedeli smo, da so v rudniku za pomoč uporabljali tudi
konje, ki so v njem živeli do konca življenja. Po ogledu je sledila namestitev
v hotelu in krajši počitek. Privoščili smo si kosilo in poskusili mesne poljske
cmoke, “pieroge”. Popoldan pa smo se podali na raziskovanje Krakowa.
Sprehodili smo se mimo pokrite tržnice Sukenice in si ogledali čudovito
Marijino cerkev z največjim lesenim gotskim oltarjem v srednji Evropi.
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Občudovali in prisluhnili smo tudi glasu trobente, ki se vsako polno uro oglasi z zvonika cerkve. Ta je Krakovčanom
nekoč naznanjala tatarsko nevarnost. Sledila je nočitev hotelu in zjutraj že pot proti domu. Na poti smo se ustavili
še v kraju Wadowice, kjer se je rodil Karol Wojtyla, ki je na svoji verski poti najprej postal krakovski škof in kasneje
papež Janez Pavel II. S krajšimi postanki smo prispeli
domov. Veseli, da smo veliko videli, doživeli in z dobro
uvrstitvijo strnili petdnevno potovanje.
Zahvaljujemo se šolskemu skladu OŠ Fram, občini
Rače-Fram, OORK Fram in Karitas Fram, ki so nam
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pomagali pri sofinanciranju.

DELIMO Z VAMI…
Uvrstil sem se na mednarodno tekmovanje v hitrem in zanesljivem
računanju, zato sem se z ostalimi tekmovalci iz Slovenije odpravil na
dolgo pot proti mestu Kaunas v Litvi.
Na potovanju sem obiskal tri države, v katerih do sedaj še nisem bil.
Ogledali smo si mesta: Ostrava, Lodž, Varšava, Czestochowa,
Krakow, Kaunas, Ostrava, Wadowice (rojstni kraj nekdanjega papeža Janeza Pavla II) in kraj Wieliczka, v katerem je
rudnik soli. V večini teh mest so tramvaji. Videl sem velika nakupovalna centra v Lodžu in Krakowu. Presenetil me je
sneg v Ostravi na Češkem.
Potovanje mi je bilo všeč, čeprav smo z avtobusom prevozili več kot 3000 kilometrov. Spoznal sem veliko novih
prijateljev.
(Miha Gorše Pihler, 5.a)

OSNOVNA ŠOLA FRAM
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS
April, 2017

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN
Veliko naših učencev je včlanjenih v društvo borilnih veščin TO-TE iz Rač, pod okriljem katerega se ne samo
razgibavajo in učijo obrambnih tehnik, marveč tudi tekmujejo in pri tem dosegajo odlične rezultate. 8. aprila so
tako tekmovali na 1. državnem prvenstvu v športnem in tradicionalnem karateju. Osvojili so 70 kolajn in 1. mesto
med vsemi nastopajočimi klubi s kar 40-imi naslovi
državnega prvaka.
Katja Kokol – 4 x 1. mesto, 1 x 2. mesto ter 1 x 3.
mesto.
Brina Nika Vauhnik – 5 x 1. mesto.
Jure Božič – 1 x 1. mesto.
Jernej Jehart – 1 x 1. mesto ter 1 x 2. mesto.
Rebeka Zorko – 2 x 2. mesto.
Jaša Plajh Štrman - 2 x 1. mesto.
Sara Jus – 2 x 1. mesto, 1 x 3. mesto.
Gaja Plajh Štrman – 1 x 1. mesto, 2 x 2. mesto in 1 x 3. mesto.
Nik Bržan – 1 x 2. mesto ter 3 x 3. mesto (kadeti).
Tine Miuc – 2 x 1. mesto, 2 x 2. mesto.
Gašper Miuc – 4 x 1. mesto, 3 x 2. mesto.
Urban Muršič – 2 x 1.
mesto ter 1 x 2. mesto.
Mihaela Jerinič – 3 x 1.
mesto, 3 x 2. mesto ter 1
x 3. mesto (kadeti).

(Mihaela Jerinič, 8.a)
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NARAVOSLOVNI DAN, SKRB ZA OKOLJE,
1. 4. 2017
V soboto, 01.04.2017, smo izvedli naravoslovni dan, ki je bil
namenjen skrbi za okolje. Učenci so s pomočjo in pod
vodstvom učiteljev ter predstavnikov krajevnih društev
(lovska in ribiška družina, društva krajanov, planinsko
društvo, gasilci, člani RK, občina Rače-Fram, krajevna
skupnost Fram), očistili okolico šole in bližnje lokacije v
Framu. Ugotavljamo, da naš kraj diha in živi čisteje kot pred
leti, ko smo s tovrstno akcijo začenjali.

ŠPORTNI DAN, ATLETSKI ČETVEROBOJ
12. aprila so na bistriškem stadionu odmevale spodbude in
vzkliki veselja ob dobrih rezultatih. Sončno vreme s pravšnjimi
temperaturami je bilo kot nalašč za podiranje rekordov v
atletskem četveroboju.
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IGRE SVETA
Predstavljamo vam nekaj zanimivih iger, ki so trenutno najbolj priljubljene med učenci pri interesni dejavnosti Igre sveta.
Quixo je igra, ki spominja na igro štiri v vrsto, le da se pri njej že postavljeni znaki ves čas premikajo, tako da je potrebno pred
vsako potezo dobro premisliti, kakšne posledice bo pustila na razporeditvi simbolov.
Quarto je premetena verzija igre štiri v vrsto. Vsak izmed kosov, ki ga postavljamo na polje, ima štiri različne lastnosti. Cilj
igre je postaviti v vrsto štiri figure, ki si delijo eno izmed štirih lastnosti.
Katamino je odlična 2D in 3D geometrijska sestavljanka, ki s svojimi koščki spominja na Tetris. Cilj igre je zapolniti
pravokotnike različnih velikosti s predpripravljeno kombinacijo koščkov.
Labirint: v njem nič ne ostane na svojem mestu: zidovi in prehodi se nenehno prestavljajo. Kdo bo raziskal skrivnost, ki je
16
skrita za zidovi? Vstavite kartico, odprejo se novi prehodi in že lahko smuknete do skrivnega zaklada. Komu bo uspelo
obdržati pregled nad premikajočimi se zidovi?

Katamino

Labirint

Quarto

Quixo
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PREDSTAVITEV POKLICEV
V 4.razredu se učenci spoznavajo z opisom poklica
kakor tudi z dejavnostmi, v katerih so zaposleni
odrasli. Medse smo povabili očeta učenke Katje
Žgank, ki je otrokom predstavil poklic predavatelja
na fakulteti. Ker se ukvarja z informatiko in
računalništvom, je učencem pokazal veliko
zanimivih končnih izdelkov, ki jih znajo narediti
tisti, ki se odločijo za izobraževanje na FERI-ju
(Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko).
Z učenci pa smo obiskali tudi očeta Katjuše Petek,
ki se ukvarja z avtokleparstvom. Pokazal jim je
veliko pripomočkov in orodij, sami pa so celo
poskusili izravnati vboklino na pločevini
avtomobila, kar je bilo še posebej zanimivo. Učenci
so tako pobliže spoznali dva različna poklica, o
katerih so izvedeli veliko zanimivega.
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OBLIKOVALNI KROŽEK
Dišalo je po pomladi in veliki noči in zajčki so skakljali.
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PICASSO MED PRVOŠOLCI
Po ogledu dokumentarnega filma o Pablu
Picassu so z umetnikovimi detajli in
slikarskimi tehnikami ustvarjali tudi naši
najmlajši.

NAVEZOVANJE PRIJATELJSTVA
19

Framski prvošolci so preživeli lep dopoldan v družbi vrstnikov iz OŠ Bratov Polančičev. Skupaj so se podali na ogled
Pečovnikovega mlina ter raziskovali naravo v gozdu in na travniku. V kratkem bodo novim prijateljem vrnili obisk, česar se že
veselijo.
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POMLADNICA
Starši otrok vrtca Fram so pripravili
že drugo predstavo, z uprizoritvijo
katere so zbrali prepotrebna
sredstva za delovanje vrtčevskega
sklada.
Iskrene
čestitke
za
domiselno besedilo in izvedbo
Pomladnice, ki nas je nasmejala in
nam povrnila dobro voljo, saj nas je
na dan predstave prav pošteno
zeblo ob nizkih temperaturah in
mrzlem
severnem
vetru.
20
Razumemo, zakaj se Zvonček ni
želel zbuditi - prav nič pomladno ni
bilo. Zagotovo je imel vmes prste škrat Nagajivček, ki je povzročil pravo zmedo. A pred nami je še veliko sončnih, pomladnih
dni. Zajemimo jih s polno žlico.

OBISK V KNJIŽNICI
Knjižnica je poseben prostor na šoli, kjer se v tišini
predajamo svojim mislim, se družimo ter delimo ideje in
izkušnje o prebranih knjigah. Podamo se na lahko pot
domišljije, kot so to storili prvošolci in pod dežniki
podoživeli zgodbi Ele Peroci in Svetlane Makarovič, Moj
dežnik je lahko balon in Pod medvedovim dežnikom.
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POPESTRIMO ŠOLO
ŠTAFETA SEMEN IN PICA IZPOD PEKE
V mesecu aprilu smo v okviru projekta Popestrimo šolo organizirali dogodek štafeta semen, ki je bil namenjen ozaveščanju o
ohranjanju ter izmenjavi in podarjanju različnih avtohtonih, doma pridelanih semen in sadik. Učenci so semena skrbno
posadili doma. Prihodnje leto si želimo še večji nabor raznovrstnih semen in sadik.
Z nadarjenimi učenci smo kljub kislemu vremenu na žerjavici pripravili pico izpod peke. Bila je izvrstnega okusa, čeprav je bila
na nekaterih delih malenkost preveč zapečena. Osmošolci so razvajali svoje brbončice z lepo dekorirano sladico iz grškega
jogurta in malin. Pri pripravi sladice so se res dobro izkazali.
21
Učenci drugega in tretjega razreda so se za kratek čas spremenili v pravljična bitja – palčke. Naučili smo se pesmico, si izdelali
lučke in na koncu nastopali na gledališki predstavi za šolski sklad.
Kot vedno smo tudi v tem mesecu izvajali zabavne eksperimente. Odkrivali smo fizikalne zakonitosti vode.
V sodelovanju z OŠ bratov Polančičev smo izvedli učno uro na prostem, kjer so učenci 1. razreda spoznavali drobne travniške
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prebivalce, se prepuščali čarobnim zvokom gozda in pogumno raziskovali gozd po slepi stezi. Odzivi učencev so bili zelo
pozitivni.
V mesecu maju nas čaka plezanje na naravni steni in delavnica jahanja konjev. Konec junija bomo izvedli pustolovski tabor v
Planici.
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POZDRAV IZ SARAJEVA
Dopolnilni pouk slovenščine v tujini financira in organizira Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport RS, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, ki nudi strokovno podporo.
Na Zavodu RS za šolstvo:
- spremljamo pedagoško delo učiteljev dopolnilnega pouka slovenščine v Evropi, svetujemo in spodbujamo njihovo
delovanje znotraj slovenskih skupnosti,
- izvajamo strokovna izobraževanja (seminarje),
- nabavljamo učbenike, učna gradiva in didaktične pripomočke za potrebe pouka,
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- spremljamo dejavnosti ob/pri dopolnilnem pouku (ekskurzije učencev v Slovenijo, šolske povezave, delavnice, kulturne
prireditve v tujini, itd.),
- organiziramo vsakoletno poletno šolo slovenščine za otroke in mladostnike slovenskega porekla iz tujine.
Kjer dopolnilnega pouka slovenščine ni možno organizirati, se izjemoma izvaja pouk slovenščine na daljavo.
Pouk slovenščine poteka tudi v čezoceanskih državah (ZDA, Kanada, Argentina, Brazilija, Avstralija, Egipt) in v sodelovanju z
Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravljamo strokovne seminarje za učitelje slovenskih šol v
(Vir: http://www.zrss.si/sticisce/)
izseljenstvu.
Zanimanje za učenje slovenščine v tujini narašča. Zavod RS za šolstvo je zadolžen za vsebinsko podporo in pomoč učiteljem
slovenskega jezika po svetu in v zamejstvu. »Z njimi smo v navezi skozi vse leto, po potrebi hodimo tudi na hospitacije k
pouku v tujini. Učitelje tudi oskrbujemo z gradivi in z njimi razrešujemo različna vprašanja in izzive, s katerimi se srečujejo pri
poučevanju,« pove Eva Jurmanova z Zavoda RS za šolstvo.
Mateja Kregar slovenščino poučuje v Bosni in Hercegovini, v Sarajevu, Kaknju in Zenici. K njenim uram prihaja okoli sto
23
učencev, število pa se spreminja. »Med mojimi učenci prevladujejo Slovenci tretje in četrte generacije, med katerimi mnogi
ne govorijo več slovensko, je pa za učenje veliko zanimanja, ker bi številni želeli študirati v Sloveniji in tu morda najti službo,«
pravi Mateja.
(Vir: http://www.slovenci.si/seminar-za-ucitelje-dopolnilnega-pouka-slovenskega-jezika-v-evropskih-drzavah/)

VELIKA NOČ V KAKNJU
V soboto, 15. 4. 2017, so učenci
dopolnilnega pouka slovenščine in
kulture
v
sodelovanju
s
Slovenskim
združenjem
meščanov Jožef Špringer, Kakanj,
obeležili ljudski običaj in praznik
velike noči, ki ima kot največji in
najstarejši
krščanski
praznik
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pomembno mesto v slovenski kulturi in tradiciji.
Seznanili so se s pomenom velike noči, simboli, hrano ter igrami in običaji, ki so priljubljeni predvsem med otroki.
Lotili so se barvanja velikonočnih jajc, pirhov, prijetno druženje pa zaključili z velikonočno pojedino.
SREČANJE Z MIROM CERARJEM
V ponedeljek, 10. 4. 2017, se je predsednik slovenske vlade, dr. Miro Cerar, na povabilo predsednika sveta ministrov Bosne in
Hercegovine, dr. Denisa Zvizdića, mudil na uradnem obisku v Sarajevu, katerega je zaključil s srečanjem s slovensko
skupnostjo v BiH na Veleposlaništvu RS v Sarajevu, ki sta ga organizirali ga. Mateja Kregar in predsednica Slovenskega
združenja meščanov Jožef Špringer, Kakanj, Davorka Drijenčić.
Sogovornika sta odnose med državama označila za zelo dobre, obisk pa vidita kot priložnost za nov zagon v poglabljanju
sodelovanja obeh držav in vlad. Predsednik vlade dr. Cerar je poudaril nadaljnjo podporo Slovenije pri evroatlantski poti
enotne in suverene Bosne in Hercegovine in njenemu reformnemu naporu. Predsednika vlad sta posebno pozornost namenila
24
tudi gospodarskemu sodelovanju, vprašanjem nasledstva in stabilnosti Zahodnega Balkana. Slovenija sicer nudi podporo
Bosni in Hercegovini na različnih področjih, tako politično kot strokovno (bilateralna pomoč, twinning in taiex projekti). V
okviru Pozitivne agende za mlade že dve leti Slovenija vodi projekt na področju spodbujanja podjetništva za mlade,
organizira tudi študijska usposabljanja mladih diplomatov iz držav Zahodnega Balkana.
(Vir: http://www.vlada.si/predsednik_vlade/sporocila_za_javnost/a/premier_dr_cerar_na_uradnem_obisku_bosne_in_hercegovine_817/)

LAČNI FRANC V SARAJEVU
V petek in soboto, 21. in 22. aprila, je bil v SARTR-u (Sarajevski ratni teatar) organiziran
koncert koncert Lačnega Franca.
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ZA STARŠE, VZGOJITELJE IN UČITELJE
Suzanne E. Harrill: Ti si zvezda tvojega življenja
Knjiga ponuja nazoren in celovit pregled o vzrokih in značilnostih slabe samopodobe in
pomanjkanja občutka lastne vrednosti ter ponuja nasvete za pozitiven preobrat. Izhaja iz dejstva,
da sami izbiramo svoje misli, besede in dejanja ter tako oblikujemo svoje življenje.
V mladih krepi prepričanje, da so dovolj sposobni za doseganje ciljev, ki so si jih postavili, če si le
25
upajo tvegati in verjamejo vase. Spodbuja jih, da posežejo po zvezdah, čeprav so doslej mislili, da
jih niso vredni.
(Vir: http://www.insti-rok.si/knjige/ti-si-zvezda-tvojega-zivljenja/)

ZA CICIBANE
Stanko pregl: Če bi in če ne bi
Kratke zgodbe in basni bodo očarale vsakega malčka, ga spravile v dobro voljo, hkrati pa
gubale možgančke in prebujale male sive celice.
(Vir: iz knjige)

OSNOVNA ŠOLA FRAM
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS
April, 2017

ZA PIONIRJE
Tony Diterlizzi: Knjiga o škratih
Selitev v staro vilo Marinki, Simonu in Juretu Baronu ni pogodu, da pa je vse še huje, se začno
dogajati čudne reči. Od trkanja po zidovih do najdbe stare Knjige o škratih, ki razkrije marsikaj.
Začnejo se uresničevati črne napovedi škrata Kapiča in v drugi knjigi Simona ugrabijo
krotomavhi, ki so ljudem nevidni. Ko Juretova neposlušnost Kapiča razjezi, izhoda iz težav ni …
Zagonetne rime in prepričljive ilustracije.
(Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=1146t)

ZA MLADINO
Ana Porenta: Virtualni svet.com
Glavna protagonista, Julijo in Wolfganga, druži računalniška žilica, ki ju sčasoma privede do
stika, vsaj virtualnega. A motili bi se, če bi predvidevali, da gre za znane stike, kot so
klepetalnice, forumi in podobna multimedijska orodja, ki dandanes omogočajo ljudem z vsega
sveta vsaj navidezne, če že ne pravih stikov. Porenta stvar zastavi globlje, poseže v samo bistvo
računalniškega programiranja in spletnega uporabništva, in tako ustvari svet – virtualni svet – v
katerega se bralec potopi skupaj z Julijo in se v njem kar izgubi; besedilo je večdimenzionalno,
kot je večdimenzionalen prostor, v katerega se nehote ujame Julija. V romanu ne manjka napetosti, ki spremlja
predvsem Wolfovo razvozlavanje projekta, ki se ga je lotil njegov delodajalec, skrivnostnosti, ki jo skušata razplesti
oba z Julijo pa Mia in še kdo, ter seveda tudi povsem stvarnih, vsakdanjih dogodkov, ki spremljajo življenje
srednješolke (npr. sitna sestra in leni brat) in nadobudnega študenta (npr. zagledanost v oddano dekle). Vse skupaj
je zabeljeno z zanimivo vlogo besed, ki utegnejo biti ključ do marsikatere uganke, in z duhovitostjo (npr. Julija svoj
računalnik imenuje Romeo) ter podprto z bogatim literarnim jezikom, v katerem bo tudi zahtevnejši bralec le težko
našel preprane fraze in pričakovana sosledja.
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Roman je izvrstna poslastica ne le za mlade, temveč tudi za tiste »manj mlade«, ki radi pokukamo v svet, ki smo ga
že zapustili, pa čeprav le zato, da odkrijemo, da tega sveta ni več in da so si mladi v tem času že ustvarili novega.
Tudi virtualnega.
(Vir: http://www.bajta.si/ana-porenta-virtualnisvet-com)

Včasih moram biti sama,
da ne zgrešim tipajočih grehov časa;
da ne preslišim kamnov in trav.
Ko sem čisto sama,
prislonim uho k zemlji
in občutim, kako ji bije srce.
(Neža Maurer)

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Jelka Bojc
Zbral in uredil: uredniški odbor
Prispevke so pripravili: JELKA BOJC, VALENTINA GSELMAN, SIMONA NAPAST, NINA KRAMER, MATEJA
KREGAR, JOŽICA RAVŠ, BERNARDA ŠIBILA, OSKAR KREVH, NATAŠA MAVER, NATALIJA FERK, VESNA LEŠNIK
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