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V goste že prišel je maj,
s češnjami se posladkaj!
(Vir:http://med.over.net/forum5/viewtopic.php?f=151&t=6695062)

V maju ali velikem travnu raste trava, je pa ta mesec
poimenovan tudi rožni mesec po cvetju, ki obilno krasi
naše travnike. Ker pa se šolsko leto izteka, učence,
predvsem pa starše, zanimajo cvetke v redovalnicah. Le-te so barvite in visokorasle ob obilici
dobre skrbi zanje, v nasprotnem primeru pa se bohotijo le listi in stebla brez okraskov. A nekaj
časa za spremembo še je. Pamet v roke.
prvi četrtek v maju - Svetovni dan astme
Astma je kronična bolezen dihal, ki se razvije, ko čezmerna odzivnost na določene dražljaje povzroči vnetje dihalnih
poti. Najpogosteje jo povzročijo alergeni iz okolja, kot so pršica, plesni, prah, izločki živali, cigaretni dim in nekatera
zdravila, če jih telo prepozna kot tujke. Sprožijo jo lahko tudi nealergični sprožilci, kot so telesni napor, virusne
okužbe in hitre temperaturne spremembe, poslabšajo pa jo stres in čustvene spremembe.
1., 2. maj – Praznik dela
Tradicija prvega maja kot mednarodnega praznika dela se pričenja v letu 1886 s Haymarketskim izgredom, ko je
Federacija organiziranih obrti in delavskih zvez po uspehih, ki jih je doseglo kanadsko delavsko gibanje zlasti leta
1872, zahtevala več delavskih pravic, med njimi predvsem uzakonjen 8-urni delavnik. V podporo pritisku delavskih
organizacij, da bi ta predpis stopil v veljavo s 1. majem tega leta, so se na ta rok v Chicagu organizirale trume
delavcev in pričele splošno stavko. 4. maja so se delavci zbrali na mestnem trgu Haymarket, kjer je po začetnem
miru pred policijsko četo eksplodirala bomba in ubila 8 policistov. Na to je policija odgovorila s streljanjem in ranila
več deset ljudi. Ker mnogi niso tvegali morebitne aretacije ob obisku uradne zdravstvene pomoči, se je število žrtev
ustavilo pri 11. Kasneje je bila pravica do 8-urnega delavnika kljub vsemu uveljavljena, v spomin na tragičen
dogodek pa so se odvili veliki izgredi leta 1894 in 1919.
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3. maj – Svetovni dan svobode tiska
Leta 1993 je Generalna skupščina razglasila 3. maj za svetovni dan svobode tiska. Na sprejem te resolucije je
vplivala Generalna konferenca Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) leta 1991, na kateri
so z resolucijo potrdili, da je svoboden, neodvisen in pluralističen tisk nujen del vsake demokratične družbe. S tem
praznikom se spominjamo na Windhoekovo deklaracijo za promocijo neodvisnega in pluralističnega tiska v Afriki iz
leta 1991, ki je bila sprejeta prav 3. maja.
4. maj - Svetovni dan gasilcev
Gasilci posvečajo svoja življenja za zaščito življenja in lastnine. Tovrstna predanost se včasih izraža preko neštetih
ur prostovoljnega dela, ponekod preko nesebičnega delovanja v poklicnem gasilstvu. V vseh primerih je poglavitna
oblika tveganja gasilca ravno žrtvovanje njegovega življenja.
6. maj - Svetovni dan medicinskih sester in babic
Medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci imajo pomembno vlogo pri doseganju enakosti na področju
zdravstva. Dobro razumevanje tega, kako lahko zdravstveni sektor ukrepa za zmanjševanje neenakosti na tem
področju, je ključnega pomena. Medicinske sestre se morajo prav tako zavedati lastne vloge pri zagotavljanju
pravičnega in dostopnega zdravstvenega varstva.
8-9. maj – Čas spomina in sprave za tiste, ki so izgubili življenja med drugo svetovno vojno
Z resolucijo A/RES/59/26 je 22. novembra leta 2004 Generalna skupščina določila 8. in 9. maj za čas spomina in
sprave ter pozvala države članice, organe OZN, nevladne organizacije in posameznike, naj vsako leto na enega
izmed teh dveh dni izkažejo svoje spoštovanje žrtvam druge svetovne vojne.
8. maj - Svetovni dan Rdečega križa
Mednarodni dan Rdečega križa je obletnica rojstva Henrya Dunanta, očeta ideje in ustanovitelja mednarodnega
gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki ga je trpljenje ranjenih v spopadih pri Solferinu leta 1859 kot
sočutnega človeka tako pretreslo, da je vse svoje nadaljnje življenje posvetil iskanju možnosti za preprečevanje
trpljenja in pomoč prizadetim ljudem.
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9. maj - Svetovni dan Evrope
Evropska unija je v službi svojih državljanov. Medtem ko ohranjajo svoje lastne posebne vrednote, navade in jezik,
naj bi se evropski državljani počutili sproščene v "evropskem domu".
10. maj - Svetovni dan možganske kapi
Do možganske kapi pride, ko kri ne doteka v možgane. Če možgani ne dobijo dovolj kisika in hranil, ki jih
potrebujejo, se možganske celice poškodujejo ali celo začnejo odmirati. Poškodovane se lahko tudi obnovijo,
odmrle pa ne. Del možganov s poškodovanimi celicami preneha pošiljati informacije v preostale dele telesa, ki
nadzirajo govorjenje, miselnost ali gibljivost. Na ta način je prizadeto celo telo.
13. maj - Svetovni dan hipertenzije
Zvišan krvni tlak (hipertenzija) je vzrok mnogih srčno-žilnih zapletov, vključno z možgansko kapjo, srčnim
infarktom, odpovedjo ledvic in demenco. Hipertenzija je najpogostejši samostojni dejavnik tveganja za smrt in
skupnega bremena bolezni na svetu in je odgovorna za približno 9,4 milijonov smrti vsako leto. Svetovna liga za
hipertenzijo (World Hypertension League) je uvedla svetovni dan hipertenzije v letu 2005. Od tedaj združenje vsako
leto sodeluje pri organizaciji kulturnih, medijskih in strokovnih dogodkov, posvečenih zvišanemu tlaku.
13. maj - Svetovni dan pravične trgovine
Gre za vzpostavljanje alternativnega trga, ki manj razvitim državam omogoči dostop na trge razvitejših držav.
Najpogostejši izdelki, ki jih je mogoče kupiti na podlagi koncepta pravične trgovine, so kava, čaj, obleke, nakit in
drugi izdelki ročne obrti. S pomočjo le-teh se kupcem približa tudi kultura in identiteta območja, s katerega izdelki
prihajajo, prav tako pa se stremi k temu, da je pot od proizvajalca do končnega kupca čim krajša.
15. maj – Svetovni dan družine
Leta 1993 je Generalna skupščina razglasila 15. maj za svetovni dan družine. Že leta 1989 je z resolucijo
A/RES/44/82 generalna skupščina določila leto 1994 za leto družine, s čimer je hotela povečati zavedanje družbe o
družini in družinskih zadevah ter izboljšati zmožnost držav, da bi se družinski problemi reševali z ustreznimi
domačimi politikami.
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15. maj - Svetovni dan podnebnih sprememb
Namen tega dne je opozoriti javnost na čedalje očitnejše podnebne spremembe, ki so posledica človeške
dejavnosti. Trenutno je podnebje za človeštvo še razmeroma ugodno, zato se moramo potruditi, da ostane táko
tudi za prihodnje rodove.
17. maj – Svetovni dan informacijske družbe in telekomunikacij
27. marca leta 2006 je Generalna skupščina razglasila 17. maj za svetovni dan telekomunikacij. S tem je hotela
povečati zavedanje o novih možnostih, ki jih uporaba interneta in drugih informacijskih ter komunikacijskih
sredstev lahko prinese družbi in gospodarstvu. To dejanje je sledilo svetovnemu vrhu na temo informacijske
družbe, ki je potekalo od 10.-12. 2003 v Ženevi ter od 16.-18. novembra 2005 v Tunisu.
18. maj - Svetovni dan muzejev
Muzeji imajo ključno vlogo pri ustvarjanju in predstavljanju kulturne dediščine ter razumevanju spregledane
zgodovine. Muzeji so prostor medkulturnega dialoga in so v funkciji družbe. Moč in prednost muzejev in galerij pri
tem je, da muzejske zbirke lahko ponudijo refleksije spominov in različne predstavitve interpretacij preteklosti.
20. maj – Svetovni dan čebel
Čebele imajo s svojim delovanjem pozivne učinke na celoten ekosistem in na ohranjanje biotske raznovrstnosti v
naravi, ki je ključnega pomena za razvoj in ohranjanje človekovega neposrednega naravnega okolja, in s tem
človeštva samega. Zagotavlja hrano, kurivo, kisik, čisto vodo in zrak, stabilizira vreme in podnebje ter pomaga pri
sposobnosti prilagajanja na spremembe, ustvarja in obnavlja rodovitnost prsti, razstruplja in razgrajuje odpadke,
oprašuje rastline, med njimi mnoge kmetijske pridelke, nadzoruje škodljivce in bolezni kmetijskih pridelkov,
ohranja genske vire, ki so ključni za razvoj novih sort, zdravil in drugih proizvodov, omogoča kulturne in estetske
koristi. Čebele so tudi dober bioindikator razmer v okolju. Preko opazovanja njihovega razvoja in zdravstvenega
stanja lahko ugotovimo, kdaj se z okoljem nekaj dogaja in da je potrebno ukrepati.
21. maj – Svetovni dan spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj
Da bi se bolje izkoriščalo potencial kulture kot orodja za povečevanje blaginje, trajnostnega razvoja in globalno
sožitje v miru, je Generalna skupščina 20. decembra 2002 razglasila 21. maj za svetovni dan spodbujanja kulturne
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raznolikosti za dialog in razvoj. V zaključnih dneh leta kulturne dediščine (2002) je skupščina poudarila pomembno
povezavo med zaščito družbene raznolikosti in med civilizacijskim dialogom.
22. maj – Svetovni dan biološke raznolikosti
20. decembra 2000 je Generalna skupščina razglasila 22. maj za svetovni dan biološke raznolikosti. Pred tem so
svetovni dan biološke raznolikosti slavili vsako leto 29. decembra, vendar so ga na petem srečanju podpisnice
konvencije o biološki raznolikosti zaradi večje opaznosti premaknile na 22. maj.
od 25. maja – Teden solidarnosti z ljudstvi s teritorijev brez pravice samoupravljanja
Generalna skupščina je leta 1999 od posebnega komiteja za dekolonizacijo zahtevala vsakoletno spoštovanje tedna
solidarnosti z ljudstvi s teritorijev brez pravice samoupravljanja. Že leta 1972 so ta teden razglasili za teden
solidarnosti z ljudmi, ki živijo v kolonijah v Južni Afriki in Gvineji, ter se borijo za svobodo, neodvisnost in enake
pravice.
28. maj - Svetovni dan sonca
Sonce je edina zvezda in glavno telo našega osončja. Vse, kar se giba v njem, se vrti okoli njega. Sončna energija
ugodno vpliva na našo dušo in telo. Povečuje veselje do življenja in izboljša počutje. Igra pa tudi zelo pomembno
vlogo pri tvorbi vitamina D, ki se proizvaja v naši koži in je nujno potreben za zgradbo kosti. Vendar naj še tako zelo
uživamo na soncu, velikokrat pozabimo na to, kakšne škodljive učinke imajo lahko UV-žarki na naši koži in očesni
leči. Sonce pa predstavlja tudi velik neizkoriščen potencial energije, ki je neomejena, čista in brezplačna.
29. maj – Svetovni dan mirovnikov Združenih narodov
Generalna skupščina je 29. maj razglasila za svetovni dan mirovnikov Združenih narodov, s čimer želi počastiti vse
ljudi, ki so kdaj služili na mirovnih misijah OZN, še posebej pa tiste, ki so pri vzpostavljanju miru izgubili življenje.
Generalna skupščina je pozvala vse države članice, organizacije v okviru sistema OZN, nevladne organizacije in
posameznike naj na primeren način spoštujejo ta dan.
31. maj – Svetovni dan brez tobaka
Vsako leto se 31. maj slavi kot svetovni dan brez tobaka. Ta dan so za dan brez tobaka določile članice Svetovne
zdravstvene organizacije (WHO) leta 1987. S tem dnem je želela WHO povečati zavedanje ljudi o škodljivih učinkih
kajenja. Vsako leto zaradi posledic kajenja umre okoli 5,4 milijonov ljudi.
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31. maj - Svetovni dan športa
Šport je ključen del človekovega zdravja. Ima glavno besedo pri vzdrževanju kondicije in lepega telesa, pomaga pa
nam tudi krepiti zavest in hrani duha. Pomaga pri odpravi raznih bolezni in fizičnih poškodb. Izločanje loja pri športu
pa prispeva k čisti in mehki koži.
(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)

LITERARNA NAGRADA DESETNICA
Desetnico, nagrado za najboljše otroško ali mladinsko delo, ki jo podeljuje Društvo
slovenskih pisateljev (DSP), je prejel Vinko Möderndorfer. Žirijo je prepričal z mladinskim
romanom Kit na plaži. V njem je bralec skozi zgodbo 14-letne Nike soočen z
nenaklonjenim odnosom okolice do drugačnosti. Bralec v Möderndorferjevem romanu
spremlja Niko, ki se poleg odraščanja, prve ljubezni, vključevanja v razred po selitvi iz
Pariza spopada še z lastnim sprejemanjem mlajšega brata Igorja, ki ima Downov
sindrom. Večplastno zgodbo povezuje rdeča nit motiva kita glavača, ki predstavlja anomalijo svoje vrste.
Möderndorferjeva spretna uporaba jezika se najbolj izkaže ravno pri Igorju, saj s preprostim otroškim jezikom u spe
prikazati njegovo iskrenost, avtentičnost in sposobnost empatije ter ga s tem približati bralcu. Obenem roman
opozarja na aktualno problematiko inkluzije, ki bo v celoti mogoča šele, ko bo družba dojela, da imamo ljudje
enake potrebe in želje ter da ljudje s posebnimi potrebami ne predstavljajo nobene grožnje.
(Vir: http://www.vecer.com/letosnji-dobitnik-desetnice-je-vinko-moederndorfer-6265167)
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IZBOR DEKLAMATORJEV ZA ŽUPANČIČEVO FRULICO
Mladi deklamatorji so se letos predstavili z eno od pesmi Neže Maurer: Kadar pralni stroj prežvekuje, Oglas v
časopisu in Velik sončen dan iz pesniške zbirke »Velik sončen dan, izbrane pesmi za otroke in mladino« (Založba
Mladinska knjiga, Ljubljana 2000).
Šolskega predizbora se je letos udeležilo zelo malo
kandidatov iz druge triade, le 4 deklice iz 4. a in 4.b.
Izbrana predstavnica na tekmovanju deklamatorjev za
Župančičevo frulico je bila tokrat Klara Ločičnik iz 4.a.,
ki je skupaj s še 18 deklamatorji iz SV Slovenije
7

Klara z ocenjevalno komisijo in drugimi tekmovalci.

pokazala svoje recitatorske sposobnosti. Tekmovanje je bilo
na OŠ Angela Besednjaka v Mariboru, v torek, 23.5.

Četrtošolke Hana , Neža, Katja in Klara na šolskem predizboru

Nastope je ocenjevala strokovna komisija za izbor najboljšega deklamatorja Župančičeve frulice 2017 v sestavi:
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- Gašper Jarni, dramski in filmski igralec, lutkar, pevec ter sinhronizator, letošnji predsednik strokovne komisije;
- Tjaša Koprivec, pripovedovalka in pesnica, radijska voditeljica, glavna urednica založbe Sanje;
- Mateja Perpar, prof. angleškega jezika, prevajalka, radijska napovedovalka, glasbenica in pravljičarka.
SVET V MALEM
V petek, 5. 5. 2017, je ob 18.00 uri v prostorih OŠ Fram potekala fotografska razstava Svet
v malem.
Razstavo oblikujejo fotografski pogledi naših osnovnošolcev, članov fotografskega
krožka. Izbrane fotografije govorijo o velikosti sveta, ki nas obdaja. Poudarjajo ga
približani pogledi, ozki izrezi, velik prostor in v njem ujete majhne figure. Vsebino
dopolnjujejo tudi majhni formati razvitih fotografij.
S svojimi fotografijami so se predstavili: Aljaž Ber, David Bratuša, Nik Bržan, Martin
Burulič, Arnej Gabrijan, Jaka Iršič, David Jančec, Aljaž Kolerič, Žan Kovač, Filip Ogorevc,
Neža Ornik, Brina Osonkar, Luka Salesin Voh, Tilen Štern, Nina Veras in Anja Zimet.
STRIPOGLED
Stripovska revija Stripogled je nastala iz želje, da na šoli predstavimo stripovsko
produkcijo tudi v obliki revije. Vsi stripi tokratne prve številke so delo učencev Osnovne
šole Fram. Nastali so pri urah rednega pouka in na stripovski delavnici za nadarjene in
radovedne, ki smo jo na šoli organizirali decembra 2016. Strip je kot obliko težje
vključevati v šolsko delo, saj zahteva povezovanje znanj jezikovnega in likovnega
področja. Zato je večina predstavljenih stripov nastala prav v sodelovanju več mentorjev.
Izkazalo se je, da je strip učencem domač in da so k načrtovanju pristopili z vnemo in
veseljem. Raznovrsten otroški likovni izraz dopolnjujejo komične, hudomušne pa tudi
resne zgodbe.
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DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KONSTRUKTORSTVA IN TEHNOLOGIJE OBDELAV
V soboto, 13. 5. 2017, je potekalo državno tekmovanje iz konstruktorstva z lego gradniki in obdelave gradiv na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Neža Ornik in Martin Mernik sta v kategoriji obdelava lesa dosegla odlično 2. mesto.
TEKMOVANJE SCRIPT 2017
Osnovnošolci OŠ Fram so tudi letos sodelovali na mednarodnem tekmovanju v programiranju v Scratchu. Kot je že
navada, smo ponovno posegli po najvišjih mestih.
Prvo mesto si je prislužil projekt z naslovom Fishing. Zmagoviti projekt so naredili: David Zorko, Nejc Repnik, Tine
Avšič in Matic Domadenik.
Drugo mesto je dobil projekt z naslovom Valentine's Day, katerega so izdelale: Klara Fras, Lara Hercog, Tjaša
Lešnik in Jasna Preglej Krnc.
Še eno drugo mesto je pripadlo projektu z naslovom Elephant Toothpaste. Avtorja sta Nik Bržan in Tilen Štern.
Projekt Where's the will, there's the way je pristal na tretjem mestu. Izdelali sta ga Jasna Preglej Krnc in Tjaša
Lešnik.
Vsi nagrajeni projekti bodo na voljo na Scratchevi spletni strani. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo. Ostalim, ki
so tudi tekmovali, pa želimo več sreče na naslednjem tekmovanju.
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BALKAN OPEN IN RED STAR CUP, 12. – 14. 05. 2017
Fudokan Slovenije je 13. in 14. 05. 2017
sodeloval na mednarodnem tekmovanju
karateju v Srbiji, kjer je v soboto potekal
Balkan Open, v nedeljo pa Red Star Cup. Ob
izjemnem vzdušju v reprezentančnih vrstah
in številnih rezultatih smo v vodstvu
Fudokan Slovenije izredno zadovoljni z
nastopajočimi, saj so ponovno dokazali, da
so na pravi poti tudi na tekmovanjih.
Tekmovalci so v izjemni konkurenci pustili
srce na boriščih ter osvajali kolajne prav v
vseh kategorijah.
Osvojili smo kar 37 kolajn : 14 zlatih, 8
srebrnih in 15 bronastih.
BALKAN OPEN :
Katja Kokol: 1x 3. mesto, 1x 1. mesto,
Mihaela Jerinić : 1x 3. mesto.
RED STAR CUP :
Katja Kokol: 1x 1. mesto, 2x 3. mesto,
Mihaela Jerinić : 3x 1. mesto,
Brina Nika Vauhnik: 1x 3. mesto.
(Mihaela Jerinić, 8.a)
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OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA
Letošnje predtekmovanje Otroške varnostne olimpijade, ki se je odvijalo 16. 5. 2017 v Oplotnici, so zaznamovale
visoke temperature, predvsem pa odlično vzdušje. Tara Medved, Zoja Jambrovič, Jošt Gradišnik, Nik Repnik,
Patrick Kranjec, Katjuša Petek, Eneja Zavec Blažič, Ana Burulič, Julija Božič in Žan Repnik so z doseženim 6.
mestom dokazali svoje znanje, spretnosti, hitrost in veščine skupinskega dela.
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ŠTENGIJADA
V
okviru
preventivnega
olimpijada
je
mariborska
humanitarni tek trojk po
imenovano
Štengijado.
Slovenije, so v obliki startnine
bodo darovali Zvezi prijateljev
Framska zavoda, šolo in vrtec,
Kregar in Tadej Strnad. Ni
odlično odrezali.

projekta
Otroška
varnostna
Policijska uprava letos izvedla že 6.
stopnicah do Kalvarije oziroma tako
Prijavljene ekipe, ki so prišle iz vse
prispevale 15 evrov, zbrani denar pa
mladine Maribor za letovanje otrok.
so zastopali Marjetka Klep, Polona
potrebno posebej poudariti, da so se
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KULTURNI DAN, 23. 5. 2017
Zaključek bralne značke smo obeležili z obiskom Francija
Rogača, pravljičarja, ki želi živeti v Prekmurju in nekoč priti v
Oprahino oddajo. Od nekoč brezdomnega punkerja z irokezo
se je prelevil v predanega pripovedovalca pravljic in
predajalca življenjskih izkušenj, ko se z dna ničkolikokrat
pobereš – boljši in uspešnejši.
Bil je mlad upornik, včasih z razlogom, spet drugič brez, a vse
z namenom – da bi kot feniks iz pepela vstal prerojen – z novo izkušnjo, s spričevalom v žepu, z dokazilom, da
zmore – v romanu Ključ brezdomca zapisati grenko izkušnjo vzponov in padcev, ki pretresejo in opominjajo.
Svojo pisateljsko pot je začel s pravljicami, ki se vse končajo srečno. Skupna nit vsem pa je tudi drugačnost in
sprejemanje le-te. Otroke vzgaja k strpnosti in življenju v sožitju s tistimi, ki imajo štrleča ušesa, so nerodni, slepi,
gluhi ali gibalno ovirani. Za vse je prostor na tem svetu, saj nam je vsem skupno ljubeče srce in želja po
harmoničnem sobivanju. Dokler obstaja upanje, gremo naprej in Franciju to dobro uspeva. Sam pravi, da
preteklosti sicer ne moreš spremeniti, lahko pa v sedanjosti živiš s pozitivnim vplivom na prihodnost. In v enakem
duhu je potekalo tudi nadaljevanje kulturnega dneva, in sicer s predstavo Društva za boljši svet Pojdi z menoj na
časovni stroj. Povezan a je bila s temo letošnjega parlamenta – Svet, v katerem želim živeti. Sporočilo mladim je
bilo eksplicitno in nazorno prikazano. Ne želimo si dočakati odigranega življenja čez 500 let, ko bomo roboti, z
maskami na obrazih, brez ljubezni, zaprti v sobah, brez zelenja in domačih ljubljenčkov. Prihodnost lahko začnemo
spreminjati že danes. Trudimo se živeti v sožitju, ohranjajmo človeško toplino in bližino, predvsem pa živimo v skrbi
za naravo, ki smo jo dobili le na posodo, da jo lahko predamo zanamcem. Celoten dan bi lahko strnili v dve besedi –
streznitveni optimizem. Odprl nam je oči in dal veliko ljubezni in moči za naprej.
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Iz pisateljevih rok so letos najbolj zagnani bralci, kot vsako leto, prejeli lepo knjižno nagrado. Teh je bilo že 111,
tistih, ki pa so do 9. razreda vsako leto opravili bralno značko, pa je bilo 10, kar je izredno pohvalno.
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VARNA POT
V sredo, 10. maja 2017, smo na OŠ Fram organizirali
preventivno-izobraževalni dogodek DOBER ZGLED – TUDI
V PROMETU (pod pokroviteljstvom družbeno-odgovornega
podjetja Shell Adria). Na njem so sodelovali strokovni
sodelavci Zavoda Varna pot, mladi moderatorji in žrtve
prometnih nesreč.
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Za učence 7., 8. in 9. razredov so pripravili prometni poligon z gokarti in simulacijskimi očali (simulacija vpliva
alkohola, drog in utrujenosti na naše zaznavanje) ter tehtnicami za prikaz naletne teže. Z učenci pa se je srečala
tudi oseba, ki je v prometni nesreči utrpela hudo poškodbo glave, in z njimi delila svojo zgodbo.
Starši in strokovni delavci so se udeležili strokovnega predavanja, na katerem smo razbili nekatere stereotipe, ki
veljajo v prometu, z udeleženci pa sta se srečala tudi starša, ki sta v prometni nesreči izgubila svojega otroka.
Vsem smo želeli postaviti dober zgled in skupaj poiskati varno pot tako zase kot tudi za naše največje bogastvo –
otroke!
Učenci so bili navdušeni in svoje doživljanje dogodka v veliki večini strnili v podobne misli:
Na predavanjih nas je obiskala oseba s poškodbami glave zaradi prometne nesreče in z nami delila svojo zgodbo.
Kasneje smo na tehtnicah preverjali svojo naletno težo pri 30, 50 in 90 km/h. Skozi posebna očala smo pogledali
učinke utrujenosti, zadrogiranosti in pijanosti. Vozili smo se tudi z gokarti in pri vožnji nosili očala, da smo lahko
preverili našo zbranost in reflekse. Bilo je resnično zelo zanimivo, presenetilo pa me je, da je povabljena oseba o
smrti družinskega člana govorila umirjeno in zelo lepo.
(Nuša Belas, 7.b)

NADARJENI IN RADOVEDNI
3D TISKALNIK
S pomočjo sofinanciranja občine Rače-Fram in
šolskega sklada, za kar se jim iskreno zahvaljujemo,
smo na naši šoli bogatejši za novo tehnološko opremo,
saj smo skupaj z učenci sestavili 3D tiskalnik in uspešno
natisnili prve modele.
Delavnico sestavljanja 3D tiskalnika je vodila strokovna
sodelavka iz Zavoda za razvoj kreativnih tehnologij
Maribor, ki upravlja tudi delavnico Kreator Lab v
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Mariboru. Le-ta je bila na naši šoli izpeljana v okviru programa za radovedne in nadarjene. Sestavljanju tiskalnika
smo posvetili kar tri srečanja in porabili približno 7 ur, da je vsak del pristal na pravem mestu. Zadnje srečanje smo
namenili spoznavanju računalniškega programa za risanje modelov, ki jih lahko s tiskalnikom natisnemo. Prvega
nam je že uspelo.
S tem se je naše učenje 3D modeliranja in uporabe tiskalnika šele začelo. V naslednjem šolskem letu z delavnicami
nadaljujemo.
TABOR ZA RADOVEDNE IN NADARJENE
Še v mrzlih aprilskih dneh smo z našimi najbolj radovednimi učenci skupaj
razmišljali o podjetništvu na taboru za radovedne in nadarjene učence.
Mansarda šole je predstavljala naš ustvarjalni laboratorij, kjer smo najprej
spoznavali podjetniške zgodbe - kako, kdaj in zakaj začeti z uresničevanjem
idej, ki nastanejo v naših glavah. Spoznali smo zgodbo Aleksandra
Starovojtova, ustvarjalca namizne igre Less, Davorja Podbevška,
proizvajalca domače izdelanih soli z začimbami, in zgodbo podjetja Slatnar,
ki je uspešno prevzelo proizvodnjo smučarsko skakalnih smuči podjetja
Elan. Opremljeni z navdihi smo se posvetili izdelavi lastnih namiznih iger.
Zbiranje idej, določanje pravil, izdelava osnutkov, usklajevanja in
dopolnjevanje so nas spremljali tudi v soboto, ko so naše igre že dobile prve
oblike.
Z izdelovanjem iger smo nadaljevali tudi po končanem taboru. Vso pohvalo
učencem za izvirne in zanimive ideje, ki so jih uspeli vključiti v njihove igre.
Pred iztekom šolskega leta bomo igre predstavili tudi ostalim učencem šole
tako, da jih bomo skupaj zaigrali.

15

OSNOVNA ŠOLA FRAM

FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS
Maj, 2017

16

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Za pevce mladinskega pevskega zbora OŠ Fram je bil maj zelo
uspešen. V začetku meseca smo preživeli dva dneva v CŠOD
Gorenje, kjer smo pilili glasove za prihajajočo revijo in regijsko
tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov Štajerske in
Pomurja. Z nami je bila tudi učiteljica Simona Napast, ki je
poskrbela za odrsko suverenost pri posameznih skladbah.
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Sledili so dnevi in dnevi vaj, kjer smo pridno vadili tudi ob pomoči naše stalne korepetitorke, Tine Bohak (dr.
glasbe), in izpopolnjevali vokalno tehniko s sopranistko SNG Maribor, Lucijo Krašovec.
25. 5. smo kot prvi nastopili na območni reviji mladinskih pevskih zborov. Nastop je bil suveren, korekten in zelo
muzikalen. Strokovna ocenjevalka, Danica Pirečnik, je podala svojo oceno in zadnje popravke za tekmovanje.
Tako smo 27. 5. zastopali OŠ Fram na regijskem tekmovanju, peli pred veččlansko strokovno žirijo in si prislužili
visoko, srebrno priznanje z 79 točkami (80 točk bi nam prineslo zlato, zaradi česar je bilo med pevci čutiti rahlo
razočaranje, a vendarle tudi obilo ponosa).
Pevcem iskrene čestitke in zahvalo za vse vaje in potrpežljivost. Hvala tudi Tini in Luciji, vsem staršem in učiteljem
spremljevalcem.
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ORFFOV INSTRUMENTARIJ
V mesecu aprilu smo na OŠ Fram postali bogatejši za kar nekaj instrumentov Orffovega instrumentarija in drugih
glasbil. Za to smo zelo hvaležni šolskemu skladu.
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Simon igra na ukulele, učenci OPZ pa na ritmične instrumente.

OBLIKOVALNI KROŽEK
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POZDRAV IZ SARAJEVA - SREČANJE UČENCEV DOPOLNILNEGA POUKA SLOVENŠČINE
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V Sarajevu je bilo 13. in 14. maja srečanje učencev dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture. Srečanja
učencev, ki se v Bosni in Hercegovini učijo slovenščino, so tradicionalna, letošnje je bilo osemnajsto. Organizatorja
sta bila Zveza slovenskih društev v Bosni in Hercegovini Evropa zdaj in Slovensko kulturno društvo Cankar, pri
pripravi programa je sodelovala Mateja Kregar, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Sarajevu, Kaknju in
Zenici. Zbrali so se učenci iz Sarajeva, Banjaluke, Slatine, Prijedora, Teslića, Tuzle, Zenice in Kaknja, pridružili so se
nam tudi člani Društva Slovencev Kredarica iz Novega Sada.
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V hotelu Saraj je bilo dovolj prostora za sproščeno druženje, za izvedbo delavnic in tudi za večerno zabavo v disku.
Z oken sob je bil prelep pogled na reko Miljacko in na mestno hišo Vijećnico, v kateri je Narodna in univerzitetna
knjižnica.
Sarajevo je dom številnih Slovencev in pridne članice društva so vodile likovno-ustvarjalno delavnico in delavnico
ličenja. Učenci so se lahko udeležili še glasbeno-plesne delavnice, vodila jo je Davorka Drijenčić- Špringer,
predsednica Slovenskega združenja meščanov Jožef Špringer Kakanj, in dramske delavnice, ki jo je vodil Pavel
Ocepek, lektor za slovenščino na sarajevski Filozofski fakulteti. Največ učencev si je izbralo likovno-ustvarjalno
delavnico, izdelovali so škatle za nakit. Zaradi mokre stene je žal odpadlo plezanje, učenci so si ogledali le filme o
plezanju in spoznali športno opremo. Vsaka skupina je še pred večerjo predstavila svoje delo.
V soboto so se učenci družili v hotelu, v nedeljo smo si ogledali mesto. Ena glavnih sarajevskih znamenitosti je
Baščaršija, obiskali smo tipične prodajalne, pred odhodom pa smo imeli še kosilo – čevapčiče. Gostitelji so za vse
goste pripravili obeske - zlate ribice. Morda nam bodo uresničile tri želje ali pa nas bodo le spominjale na srečanje v
Sarajevu.

ZA STARŠE, UČITELJE IN VZGOJITELJE
Audrey Ricker: Odgovarjanje: Štirje koraki do obvladovanja neprimernega otrokovega
vedenja
Knjiga predstavlja možnosti, kako reagirati na odgovarjanje, da bodo otroci našli pot za
pozitivno delovanje, in sicer ne le znotraj družine, temveč tudi izven doma. Program štirih
korakov je primer adlerianske ideje logičnega odzivanja, prenesenega v prakso. Logično
odzivanje je prav to – odzivanje kot posledica neprimernega vedenja. Ni kazen, ker ni
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samovoljna, in nikoli ne vključuje kričanja, groženj, klofut, sarkazma ali pridiganja. Če se starši dosledno logično
odzivajo, se bodo otroci naučili, da mislijo resno in bodo to tudi upoštevali.
(Vir: iz knjige)
ZA CICIBANE
Franci Rogač – Kresniček Bal
Na obsežnih zelenih travnikih je vzklilo nešteto barvitih cvetlic, ki so valovile v vetru in
pomlad je slavila življenje v vsej polnosti in brsteči lepoti. To je prava paša za oči in
vsakdo si želi le eno - da bi se potopil v to čudovito morje, si nabral polno naročje cvetja
ter se prepustil svetu domišljije. Ko pa sonce zaide, se na nebu pojavijo zvezde in luna.
Takrat cvetlic ne vidimo najbolje, saj te nežno zaprejo svoje cvetove. A življenje na
travniku se ne ustavi.
Zvečer včasih mislimo, da zvezde padajo z neba, ko na travnikih opazimo majhne,
čarobne lučke, ki se prižigajo. Če stopimo preblizu, takoj ugasnejo. To so lahkokrile žuželke, ki jim rečemo
kresničke. Ime izvira iz posebne lastnosti teh žuželk - da svetijo. V trupu se sproži poseben naravni odziv, ki
omogoča oddajanje svetlobe. Že ena sama kresnička je lepa, roj kresničk skupaj pa naredi morje utripajočih lučk na
travniku, ki prinašajo čarobnost. V tem prizoru uživata oko in srce.
(Vir: http://www.pravljice.com/kresnicek.html)

ZA PIONIRJE
Franci Rogač: Izgubljena slončica
Nekoč, pred davnimi časi je v skrivnostni deželi za deveti gorami živela slonja družina. Skupaj so
se pasli v čredi na prostrani planjavi nekje v Indiji. Tam so se hladili z vodo iz reke, ki je tekla
nedaleč stran. Otroci so se veselo igrali, njihove mame in očetje pa so jih ljubeče opazovali.
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Zvečer, preden so otroci zaspali, so jih starši nežno božali s svojimi rilci in jim pripovedovali pravljice. To so bile
slonje pravljice, ki so bile tako lepe in čarobne, da so vsakega slončka popeljale v čudoviti svet sanj o miru in
prijateljstvu. Ko bodo odrasli, jih bodo vedno nosili v srcu in jih delili z drugimi.
(Vir: http://www.pravljice.com/sloncica.html)

ZA MLADINO
Franci Rogač: Ključ brezdomca
»Knjigo posvečam vsem tistim, ki so me spremljali na poti. Tistim, ki ste bili in ste odšli,
tistim, ki ste bili in ste še vedno z mano, in tistim, ki boste komaj prišli. Z vsem bistvom je
najbolj namenjena tistim, ki iščete svoj glas, tistim, ki ste ali se bojite, da bi zašli, tistim, ki ne
slišite jezika drugačnosti, mladostniških napak, a bi se radi podali v svet razumevanja in
slišanja. Tistim, ki ste že obupali in ste si zaprli vrata izhoda, tistim, ki vam je življenje na robu
tuje in ne vidite topline, ki vas obdaja, tistim, ki imate moč, da drugim odpirate ali zapirate
možnosti, tistim, ki ne vidite smisla v šoli, sebi ali drugih. Vsem vam, da bi videli, kako malo
je potrebno, da se lahko zaprejo vrata nasmeha, in kako veliko ter malo hkrati, da jih spet
odpremo.« (Franci Rogač)
(Vir: http://www.pravljice.com/kljuc.html)
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, BERNARDA ŠIBILA, MARJETKA
KLEP, MATEJA KREGAR, POLONA ČUK KOZODERC, PRIMOŽ KRAŠNA, DORA OŽVALD, VINKO FINGUŠT,
KATJA OZIMIČ, MOJCA LEŠNIK, PRIMOŽ KRAŠNA, BARBARA HANUŠ
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