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Letošnja jesen nas bogato razvaja s
plodovi in toplim vremenom. V šoli pa
učence razvajamo z raznovrstnimi
aktivnostmi in novostmi. Letos je zaživel
razširjeni program z dodatnimi urami
športne vzgoje. Naj bo zdrav duh v
zdravem telesu.

RASTEM S KNJIGO, 17. 10. 2018
V okviru vseslovenskega projekta Rastem s knjigo s
sedmošolci vsako leto obiščemo eno od bližjih
splošnoizobraževalnih knjižnic. Nekaj let zapored je to SIK
Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici, kjer nas prijazna
knjižničarka Darja Kolar vselej lepo sprejme in učence
pouči o delovanju knjižnice ter pravilih izposoje in vračila
gradiv. Učenci vsako leto prejmejo mladinsko književno
delo za spodbudo. Letos je to bila knjiga Avtobus ob treh,
avtorice Nataše Konc Lorenzutti.
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TEDEN OTROKA - PROSTI ČAS
Letošnji teden otroka je potekal od 1. do 7. oktobra. Osredotočili smo se na pomen kvalitetnega preživljanja
prostega časa (poslanica Ferija Lainščka: Prosti čas). Zavedamo se, kako dragocen in pomemben je. Tako za otroka
kot za celotno družino. To je tisti čas, ki si ga otroci lahko organizirajo
po svoje, ko iščejo tisto, kar jih veseli in navdušuje. Se družijo s
prijatelji in razvijajo svoje socialne kompetence, pridobivajo izkušnje iz
sveta okoli njih med plezanjem po drevesih, na košarkarskih in
nogometnih igriščih, pa tudi na sprehodu po gozdu ali bližnjem
travniku. Družine spodbujamo, da se čim večkrat »prostočasijo« skupaj
in da starši kdaj pa kdaj v svoj dom spustijo tudi dolgčas. Teden otroka
temelji na obeleževanju svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956
priznala Generalna skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza
za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni fond za pomoč otrokom
Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.
(Vir: http://www.zpms.si/programi-in-projekti/teden-otroka/)

Na šoli smo v tem tednu izvedli vrsto zanimivih aktivnosti, med drugim
smo v šolsko skupnost sprejeli prvošolčke in izvedli šolski parlament,
na katerem so predstavniki razredov izpostavili, kje jih čevelj žuli (gl.
Framček, september 2018).
Cel teden je bil namenjen igri, zabavi in sproščanju s prvinami učenja.
Ob tem pa nismo pozabili na naše prednike in preteklost, ki sedanjost
drži za roko in jo vodi v prihodnost, ter obeležili še ene Dneve evropske
kulturne dediščine.
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JURIJU SOUČKU JEŽKOVA NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO
Souček je nagrado dobil za radijsko in televizijsko delo, seveda pa žirija ni
pozabila niti na toplino, ki jo je s svojim delom pustil v srcih najmlajših. O
njem je žirija v utemeljitvi med drugim zapisala: »Tako kot je h gledališču z
žarom nenehnega raziskovalca pristopil zavzeto in premišljeno, je sprejel
tudi nove medije in se že na začetku kariere pridružil ustvarjalcem na
nacionalnem radiu, ki so gradili zvočno podobo izvirne radijske igre.« Njegov
radijski opus je eden najobsežnejših v zgodovini slovenskega radia, saj šteje
okoli 600 radijskih iger. Součkove prve televizijske nastope je moč zaslediti
že v letu 1958, ko je zaigral v prvih smešnih skečih s Franetom Milčinskim Ježkom. V minulih šestih desetletjih je nato postal eden najbolj prepoznavnih
obrazov in glasov slovenske televizije. Posebno poglavje pomeni Součkovo ustvarjanje na področju sinhronizacije
risank. »Nihče ni pustil toliko topline v srcih mladih gledalcev kot prav Jurij Souček, saj so bili liki, ki jih je oživljal s
svojim žametnim glasom, tako živi, njegove jezikovne bravure pa tako humorno domiselne, da bi se otrokom
zgodba tudi brez slike risala pred očmi,« piše v utemeljitvi.

JEŽKOVA NAGRADA ZA 2018
O skladatelju, pevcu, kantavtorju, besedilopiscu ter občasno književnem
avtorju in igralcu Zoranu Predinu pa je žirija zapisala: »Že v naštevanju
dejavnosti, s katerimi se nagrajenec ukvarja, je videti prepoznavno podobnost z
velikim Franetom Milčinskim, po katerem ima nagrada ime in čigar
neprecenljiva dediščina je vgrajena v temelje nacionalnega radia in televizije.
Tudi pri Predinu gre za presežno odličnost, ki jo je že zdavnaj prepoznala stroka
in jo zdaj že več kot tri desetletja potrjuje tudi priljubljenost v širši javnosti.«
(Vir: https://www.onaplus.si/juriju-soucku-jezkova-nagrada-za-zivljenjsko-delo)
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TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA UČENCE 8. RAZREDA
Tekmovanje iz angleškega jezika za osmošolce se je odvijalo v ponedeljek, 15.10. Tekmovalo je 7 učencev, od
katerih je le Tinkari Praznik uspelo zbrati dovolj točk za prejem bronastega priznanja in uvrstitev na novembrsko
državno tekmovanje. Že držimo pesti.
TEKMOVANJE V ZNANJU IZ SLADKORNE BOLEZNI
12. 10. so osmo- in devetošolci izkazovali znanje o sladkorni bolezni. Od 8-ih sodelujočih je samo Aleksandra
Anastasova zbrala dovolj točk za prejem bronastega priznanja, na državno tekmovanje pa se ni uvrstil nihče.

ŠPORTNI DAN, 3. 10., POHOD NA URBAN
Slovenija je dežela gradov, kapelic in cerkva. Na skoraj vsakem hribčku in manjši vzpetini kraljuje tovrstno obeležje,
ki so ga naši predniki z ljubeznijo postavili in negovali. Danes le redko kdo opazi ta zgodovinska znamenja, ki pričajo
o naših koreninah in izvoru. Lahko pa od enega do drugega potegnemo navidezno črto in se po njej sprehodimo. V
lanskem šolskem letu nas je pot vodila od Piramide, kjer danes med vinogradi stoji kapelica, nekoč tudi t.i. zgornji
grad, letos pa se je športnodnevna pot pričela pri Treh ribnikih, vodila na Kalvarijo do cerkvice sv. Barbare, nato po
lepi gozdni poti vse do Urbana, kjer nas je pozdravila cerkev sv. Urbana, ob spustu v dolino pa nas je razveselila
obnovljena Turška kapela.
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TEHNIŠKI DAN, 4. 10. 2018
KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST
Evropski parlament je leto 2018 razglasil za evropsko leto kulturne dediščine, zato
so bili tradicionalni dnevi evropske kulturne dediščine, od 22. septembra do 6.
oktobra, posebej praznični. Krovni naslov letošnje prireditve je bil Kjer preteklost
sreča prihodnost, v tem okviru pa smo za nas izbrali verz iz pesnitve Frajham,
avtorja Oroslava Cafa – Vendar peti, razodeti pesmo to hočem. Ta narodni buditelj
in vzgojitelj je framsko vaško življenje motril s pozornim očesom jezikoslovca in
dušnega pastirja. Dotaknile so se ga delavnost in vsakodnevno prizadevanje za
obstoj ljudi, kmetij in obrti. Užival je v odprtosti svojih faranov in z njimi delil
zgode in nezgode iz vsakdana. Svoja doživljanja je zapisal v prej omenjeni
pesnitvi, ki je nazorno zaokrožila tedanji utrip naše vasi. Še
sanjalo se mu ni, da bo njegova stvaritev, pisana v senčini pod
Zlatim studencem, postala himnična oda naravi in framskemu
življu. Ko jo je leta 1854 objavil v Novicah, je zapisal, da »vse
to izvira iz serca, vsega vnetega za Slovence in slovenščino«.
Samo želimo si lahko, da bi danes čutili enako. Toda
patriotizem in ljubezen do našega jezika se izgubljata v
multikulturnosti, zato je prireditev v sklopu evropske
dediščine edinstvena priložnost, da v mladih (in tudi v nas)
obudimo vsaj del ponosa, kakršnega so nekoč čutili naši
predniki.
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Dopoldanski del oktobrskega dneva v tednu otroka smo namenili tehničnemu dnevu, tekom katerega so učenci
razodevali in ustvarjali. Pesmi, legende in pripovedke s Pohorja in iz Frama so jim približale skrivnosti o ljudeh,
naravi, jeziku, življenju. Fram je leta 1786. postal samostojna župnija. Povečala se je cerkev, dostavil se ji je kor za
pevce. In vse od takrat se je v Framu pelo. Oroslav Caf je v maše vključeval pevske vložke in jim na žveglo strajnšico
piskal napeve. Ko se je leta 1802 začel v Framu izvajati redni šolski pouk, ga je ponovno spremljala pesem. Framčani
so bili vedno znani dobri pevci, predvsem pa veliki narodnjaki in zavedni Slovenci. Med učitelji je bilo veliko
glasbenikov, celo skladateljev. V kraju so delovali cerkveni in posvetni pevski zbori, manjše pevske zasedbe, celo
svojo tamburaško zasedbo smo premogli. Danes na srečo prav tako premoremo učitelje, ki jim je mar. Ena od teh je
Romana Maté, ki je za svojo zasedbo, Etno skupina Zala, napisala in uglasbila 8 avtorskih pesmi o Framu, njena hči,
Dora Ožvald, pa je uglasbila 2 pesmi iz zapuščine Oroslava
Cafa, ki sta bili premierno predstavljeni na popoldanski
prireditvi.
Poleg literarne zapuščine so se učenci seznanjali z botaničnimi
danostmi okoliša, izdelovali so ljudske instrumente, plesali
štajerske plese in se igrali kot nekoč. Pohorske dobrine so
uporabljali v delavnicah ter izdelovali uporabne izdelke iz lesa,
volne, voska in gline, poleg tega pa je iz kar treh kuhinj dišalo
po kruhu in pecivu iz buč, naše lokalne prepoznavnosti.
Sklepna prireditev se je odvijala v popoldanskih urah in
privabila veliko obiskovalcev, ki so uživali v programu,
katerega rdeča nit je bilo framsko narodno blago v obliki
recitacij, petja, plesa in igre. Razstava je postavila na ogled
bogato bero dopoldanskega dela, razstavljene kulinarične
dobrote in unikatni izdelki pa so za majhen dar kaj kmalu dobili nove lastnike. Hvala vsem učiteljem, ki so s svojo
kreativnostjo in neutrudnostjo močno pripomogli k izvedbi še enega uspešnega dne, šolski sklad pa je z denarnim
prispevkom devetošolcem omogočil zabavno ustvarjanje z glino.
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JESENSKA TRŽNICA IN KOSTANJEV PIKNIK
Šolski sklad Osnovne šole Fram, je v četrtek, 11. 10. 2018, organiziral jesensko tržnico s kostanjevim piknikom v
sodelovanju z Osnovno šolo Fram.
Tradicionalna jesenska tržnica s kostanjevim piknikom je potekala v popoldanskem času na igrišču DTV Partizan
Fram.
Obiskovalci so se lahko sprehodili med bogato založenimi
stojnicami, kjer so lahko
izbirali
med
različnimi
domačimi jogurti, medom,
domačimi sirnimi namazi,
rogljički, različnimi vrstami
kruha, kozarčki marmelade,
sadja, zelenjave, ki so jih
pripravili in prispevali starši,
lokalni pridelovalci ter šolski
dobavitelji.
Tudi kostanji so bili odlični,
za kar sta poskrbela naš
kuhar, Marko Tepej, in član šolskega sklada, Branko Miuc.
Zahvaljujemo se Turistični kmetiji Pri Kovačniku, Vinogradniško-sadjarski kmetiji
Greif, EKO kmetiji Pri Baronu, podjetju Pohorske dobrote, gospodu Petru Heclu s
kmetije Fingušt-Hecl, gospodu Boštjanu Lešniku, gospodu Karlu Štumpergerju iz
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oljarne Štumperger, Mozaiku dobrot, kmetijam Jurič, Podlesnik in Tomše ter sadjarstvu Vrecl, ki so naše stojnice
obogatili z njihovimi pridelki in izdelki.
Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali, da je dogodek tudi to leto uspel. Hvala, ker nas podpirate.
PROGRAM »Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI«
Srednja šola Slovenska
Bistrica je v sodelovanju z
Javno agencijo SPIRIT
Slovenija
v
mesecu
oktobru izvedla program
Spodbujanje
ustvarjalnosti, podjetnosti
in
inovativnosti
med
mladimi – Mladim se
dogaja. Osnovni namen
programa
je
bil
spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja med mladimi ter zgodnejše in pospešeno razvijanje njihove
ustvarjalnosti, podjetnosti, samoiniciativnosti in samozavesti.
Program je bil namenjen dijakom v programu ekonomski tehnik, v njem pa so z namenom povezovanja in
sodelovanja v mreži šol sodelovali tudi učenci okoliški osnovnih šol – tudi skupina devetošolcev OŠ Fram.
Program je povezoval in strokovno vodil priznani in uveljavljeni podjetniški mentor Matija Goljar, vodja
Ustvarjalnika – pospeševalnika mladinskega podjetništva.
Skozi program so dijaki in učenci razvijali kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti ter povezovali teoretična in
praktična znanja, razvijali sposobnosti kompleksnega mišljenja in kritične presoje ter pridobivali izkušnje pri
sodelovanju z ožjim in širšim okoljem.
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DROBTINICA - TOPEL OBROK ZA OTROKE
Tudi letos so prostovoljci RK Fram pripravili dobrodelno akcijo
»Drobtinica«, s katero poskušajo spodbujati vrednote humanosti in
solidarnosti.
Ta je potekala v soboto, 13. 10. 2018, pri trgovini Lipa v Framu. Sončno
jutro je ogrelo zagnane prostovoljce, ki so že pripravljali stojnice, na
katerih je prav prijetno dišalo po domačem kruhu, pekovskem pecivu in
vloženih domačih dobrotah.
Kljub ne ravno rožnatim časom se je pri stojnicah ustavilo veliko ljudi.
Njihov prispevek bo polepšal dan marsikateremu otroku OŠ Fram, saj
so ves izkupiček akcije namenili prav njim
Vsako dobro dejanje je neizmeren dogodek, ko ljudem v stiski povemo,
da niso sami. In če le hočemo, lahko skupaj naredimo veliko dobrega.
Vsem donatorjem, kot tudi celotni ekipi RK Fram, se iskreno
zahvaljujemo in jim želimo uspešno delo še naprej.

OBLIKOVALNI KROŽEK
Pri oblikovalnem krožku bodo skozi celo leto nastajali zanimivi
izdelki. V oktobru so si otroci izdelali ljubke čarovničke.
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POZDRAV IZ SARAJEVA
SLOVENIJA BREZ MEJA, 18. oktober 2018
Edita Žugelj je za Radio Veseljak posnela zanimivo oddajo, v kateri
lahko prisluhnete članoma SD Cankar Sarajevo – Sandri
Lamberšek Andrejević in Zoranu Doršnerju – ter tamkajšnji
učiteljici slovenskega jezika in kulture, Mateji Kregar.
Med tremi sarajevskimi zgodbami predstavljajo Matejo Kregar, ki
je zadnji dve leti učiteljica slovenskega jezika in kulture v Sarajevu,
Zenici in Kaknju, od nedavnega tudi v Brezi.
Skupine njenih učencev so zelo raznolike, poučuje pa tako
potomce
(Foto: Edita Žugelj) Sandra Lamberšek Andrejević (spodaj levo), Zoran
Slovencev kot otroke slovenskih diplomatov v BiH.
Doršner (levo zgoraj), Dina Maksumić (na sredini),
učiteljica slovenskega jezika in kulture, Mateja Kregar (spodaj desno).

Zanimiva je tudi pripoved Sandre Lamberšek Andrejević, katere dedek je bil Ljubljančan, babica pa iz Malega
Kamna v občini Krško. V Sarajevo sta s tremi otroki prišla leta 1935.
V Sarajevu je novinarka spoznala tudi Zorana in Dragico Doršner, znana sarajevska arhitekta in športnika, oba
odlična smučarja. Ravno v tistih dneh sta praznovala 50. obletnico skupnega življenja. Zoran je po rodu Slovenec,
njegov ded je bil iz Škofje Loke, babica, Pavla Deisinger, pa z Vrhnike. Zoranov ded je bil predsednik sodišča v
Banjaluki.
Na koncu oddaje pa lahko slišite še del pogovora z argentinskim Slovencem Mirkom Vasletom, urednikom,
novinarjem in voditeljem radijske oddaje Okence v Slovenijo. (Vir: http://veseljak.si/novice/5bc9c07220214/slovenija-brez-meja-18oktober-2018?fbclid=IwAR29QESoCSZ4Vvr7ArUkjGinLXIZLrMETAiNQGp7ap3swY1wdYhXxOmB9ww)
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MALE SIVE CELICE
19. 10. 2018 je slovensko društvo "Triglav" iz Banja Luke
organiziralo delavnico Lepenka za mlade, katere so se
udeležili tudi gimnazijci slovenskega porekla iz Kaknja. 20.
oktobra pa je bil za Slovence v Sarajevu in okolici
organiziran tudi kviz Male sive celice na temo prazniki.
Sodelovalo je kar 9 slovenskih društev iz Niša, Tuzle, Kaknja,
Zenice, Sarajeva, Prijedorja, Doboja, Slatine in Banja Luke.

STROKOVNA EKSKURZIJA V SARAJEVO, 25. -27. OKTOBER 2018
V petek, 26. 10. 2018, je v dvorani Ivane Kobilce Veleposlaništva Republike Slovenije v Sarajevu namestnik
veleposlanice, Aljaž Zupan, sprejel predstavnici Osnovne šole Fram, Simono Napast in Valentino Gselman,
predstavnika Prve gimnazije Maribor, Jerneja Ajda, učiteljico dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v
BiH, Matejo Kregar, in predsednico SD Ivan Cankar Sarajevo, Verico Džindo.
Sogovorniki so izmenjali poglede na mednarodno kulturno-jezikovno izmenjavo, ki je potekala v okviru
dopolnilnega pouka slovenščine in kulture in jo je omogočil projekt "Prijateljstvo prek meja".
Od četrtka, 25. 10., do sobote, 27. 10. 2018, je namreč potekala mednarodna izmenjava učencev OŠ Fram in Prve
gimnazije Maribor, Slovenija, ter učencev dopolnilnega pouka slovenščine in kulture iz Sarajeva, Kaknja in Zenice,
Bosna in Hercegovina. Ekskurzije se je udeležilo petnajst učencev OŠ Fram in šest učencev Prve gimnazije Maribor
s tremi spremljevalci.
Lansko šolsko leto, od 15. do 17. 4. 2018, sta omenjeni šoli gostili učence dopolnilnega pouka slovenščine in kulture
iz BiH, iz Sarajeva, Kaknja in Zenice, zato so jim učenci iz Slovenije letos obisk vrnili.

OSNOVNA ŠOLA FRAM
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS
Oktober, 2018

Učenci so obiskali in raziskovali Zenico, Kakanj in Sarajevo z okolico (Trebević). Bivali so pri vrstnikih, prijazno so jih
sprejeli starši in učenci dopolnilnega pouka slovenščine in kulture, predstavnica staršev dopolnilnega pouka
slovenščine in kulture v Zenici, Iris Praček, predsednica Slovenskega združenja meščanov »Jožef Špringer« Kakanj,
Davorka Drijenčić-Špringer, predsednica SD Cankar Sarajevo, Verica Džindo, in
učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine in kulture, Mateja Kregar. Z njimi so se
družili, spoznavali, kako živijo, prisostvovali so pri pouku ter se seznanili z njihovim
šolskim sistemom, jezikom,
navadami, kulturo in običaji.
Njihovi
spremljevalci,
učiteljica
dopolnilnega
pouka
slovenščine
in
kulture, Mateja Kregar, in
predsednica SD Cankar,
Verica Džindo, predstavnici
Osnovne šole Fram, Simona
Napast
in
Valentina
Gselman, ter predstavnik
Prve gimnazije Maribor, Jernej Ajd, so v petek, 26. 10. 2018,
obiskali Gimnazijo Obala Sarajevo, Veleposlaništvo RS v
Sarajevu in Katoliški šolski center »Sv. Josip« v Sarajevu.
Druženje je potekalo v prijetnem, pozitivnem in ustvarjalnem vzdušju, ki je spodbudilo nastajanje prijateljskih vezi,
spoštovanje in razumevanje drugega preko meja obstoječih stereotipov in predsodkov. Spletla so se mnoga
prijateljstva, ki bodo ostala za vedno v srcih in se ohranila preko družabnih omrežij.
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Strokovno ekskurzijo smo lahko izpeljali po zaslugi Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, nekaj
sredstev nam je donirala Zavarovalnica Triglav, kot vedno sta se naši prošnji odzvali Občina Rače-Fram in KS Fram,
neprecenljiva pa je tudi pomoč šolskega sklada, ki vselej podpira dodatne dejavnosti. Pot je potekala brez težav,
predvsem pa varno po zaslugi prevoznika Tajhman Tours.
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NI DEBATE – V GORENJE SUROVINO STARE APARATE
Po štiriletnem premoru je našo šolo v oktobru znova napolnil adrenalin z vonjem po žicah, starem železu, kadmiju
in živem srebru, saj smo se z vso vnemo odzvali štajerski akciji Gorenja Surovine in brez debate k njim odpeljali vse
stare aparate. Kljub tekmovalnemu značaju nas je v prvi vrsti preveval ekološki duh, a vseeno smo si le želeli zmage
in pridobitev nastopa znanega slovenskega estradnika. Razveseljivo dejstvo kljub 2. mestu je, da zmagovalna šola
prihaja iz naše občine. Zbralo se je rekordnih 127 ton odpadne električne in elektronske opreme, otroke pa smo
osvestili o ravnanju z nevarnimi odpadki in koristnostjo ločenega zbiranja za odgovoren odnos do narave.
Št.

Ime šole

1.
2.
3.
4.
5.

OŠ Rače
OŠ Fram
OŠ T. Čufarja
OŠ Središče
OŠ Miklavž

Št. učencev
349
340
390
150
590

Kg
18.907,91
17.983,99
13.475,84
8.713,34
4.694,50

Kg/učenec
54,18
52,89
34,55
58,09
7,96

Št. točk
249.335
166.223
156.731
68.800
62.777
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4. OKTOBER – MEDNARODNI DAN ŽIVALI
4. oktobra že tradicionalno obeležujemo svetovni dan varstva živali, ki je prvič potekal leta
1931 v Firencah. Ta datum je bil izbran, ker obeležuje god Frančiška Asiškega, ki je
zagovarjal odgovoren in ljubeč odnos do živali in okolja. Zaradi neodgovornega skrbništva je
v Sloveniji vsako leto zavrženih okrog 4000 živali. Mnoge na srečo najdejo svoj novi dom v zavetišču. Tudi na naši
šoli smo zbirali hrano za živali v mariborskem azilu. V imenu azila in imenu šole se vam zahvaljujemo za podarjeno
hrano.

KOMEMORACIJA
Vsako leto ob spomeniku padlim
borcem
pripravimo
kratek
kulturni program in tudi letos ni
bilo nič drugače.
Učenci so prisotne ganili z lepo
besedo, pesmijo in glasbo po
izboru mentoric Dore Ožvald in
Smiljanke Šimundža.
Hej tovariši, pod orožje vsi!
Tujec mora iz naše zemlje!
Čaka Korotan, čaka Štajerska,
čaka sinje Jadransko morje.
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Nekoč je živela strašno prijazna kača po imenu Strupenjača. Ko je nekoč prišla zlobna
čarovnica Triksi, jo je uročila v najbolj nevarno na celem svetu. In kača je povsem
pozabila na svoje nekdanje prijatelje in prijateljice. Vse, kar ji je ostalo v spominu, sta
bili zloba in sovraštvo. Nihče je več ni mogel ustaviti v hudobiji. Tako je še dandanes
po njeno.
Stara legenda pravi, da je Triksi čarovnica ledenega srca. Ko je stopila pod sonce in
uročila kačo strupenjačo (in res jo je), je za vedno izginila.
Kača Strupenjača je tako nevarna in strupena, da če si jo samo pogledal, si se že
zastrupil od strahu.
Nekega dne se je kača Strupenjača dokopala do kraljičine krone. Ta krona ni bila
navadna krona, bila je vir kraljičinega življenja, zato so jo stražarji dali na lepo zlato
mizo, pod neuničljivo steklo.
A neuničljivo steklo je bilo za vse ostale, za kačo strupenjačo pa čisto nenavadno.
Tako je lahko vzela kraljičino krono. A niso vedeli, da le-ta vzbudi tudi moč
prijateljstva, če se je dotakneš. In ko se je je kača Strupenjača dotaknila, se je vse zasvetilo in naenkrat je vse
postalo kot nekoč, preden je Triksi uročila kačo Strupenjačo. Strupenjača je ob tem ugotovila da je bila čarovnica
Triksi njena najboljša prijateljica, skoraj kot sestri sta bili. Triksi ji je razložila, kaj se je zgodilo. Da sta bili najboljši
prijateljici in ker si je Strupenjača našla več prijateljev, je bila ljubosumna, zato jo je uročila v zlobno in nevarno
kačo. Kača Strupenjača jo je potolažila, naj ne skrbi, saj sta zdaj ponovno prijateljici in ji je vse oproščeno.
(Arbenita Krasniqi, 5.b)
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NACIONALNA IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK
Ob mednarodnem dnevu in mesecu šolskih knjižnic, katerega so
knjižničarji po svetu začeli praznovati leta 1999 (četrti ponedeljek
v oktobru), v Sloveniji pa prvič 22. oktobra 2007, smo se pridružili
vseslovenskemu projektu izmenjave knjižnih kazalk. Naši tretjein petošolci so za izbrano šolo, OŠ Dobrova pri Ljubljani,
izdelovali knjižne kazalke in ustvarili literarne prispevke na temo
Zakaj im am rad šolsko knjižnico. Pridružili so nam se še člani fotografskega krožka in pričarali utrinke iz naše šolske
knjižnice. Vsi sodelujoči učenci so z velikim pričakovanjem odpirali ovojnice s prispevki naših novih prijateljev,
enako pa se je zgodilo v mestu, zahodneje od nas. Podobnih projektov se bomo še zagotovo lotevali, saj učence
povezujejo, hkrati pa opozarjajo na pomen bralne kulture za vseživljenjsko učenje.
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Včeraj sem našel bližnjico,
ki vodi v našo šolsko knjižnico.
Tam so knjige za male in velike,
vsakdo pride ponje rad
in hiti domov jih brat.
V knjigah skriti so junaki,
ki pomagajo nam v mislih potovati.
(Matija Živko, 5.a)

Knjižnica velika, knjižnica mala,
v vsaki se skriva zgodba prava.
V knjižnico stopim, se ozrem naokrog,
vidim veliko otroških rok.
Gledam vse knjige, pravljice, pripovedke,
pesmice, romane, tiste male luštne medvedke.
Vzamem ta prvo, ta ni ta prava,
vzamem drugo, to je mehka vezava.
Grem še naprej, me punčka pozdravi,
ki v roki drži dve knjigi ta pravi. Iz tega ne bo nič.
Bila sem prepozna, moram iskati, da prava bo proza.
Potem naenkrat, pojavi se škrat vihravi in pravi:
»Jaz sem ta pravi.«
(Sara Jus, 5.a)

Tam, kjer knjige so doma,
to prostor širni je, knjižnica.
Visoke omar širnih polic,
na njih pa knjige zanimivih platnic.
Debele in tanke, majhne, velike,
za starejše in mlajše učenjake,
za radovedne in nadobudne junake.

Vse te knjige nam knjižnica ponuja,
zato le pogumno stopimo vanjo.
(Adeja Šlamberger, 5.a)

»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem
nevidno.«
Tako je zapisal Antoine de Saint-Exupery v knjigi Mali princ.
Tisti dan sem postopala po knjižnici in se izgubila v vrtincu
knjig.
Nobena me ni pritegnila, nakar sem vzela eno od njih. Listala
sem in listala, dokler nisem prišla do te misli, ki me je prevzel.
Knjižnico imam rada tudi zato, ker se v tišini zberem in zatopim
v zgodbo, ki se razpleta.
Pa tudi zaradi nasmeha knjižničarke.
(Brina Helbl, 5.a)

V knjižnici prigoda se prične,
ko tisoč malih in velikih,
debelih, suhih v mene zre.
In kar naenkrat pred menoj
se nov svet odpre: škratje, dinozavri,
princese in pošasti,
občutek imam, da sem v pasti.
Tako minuta, dve, morda deset
in več jih mimo gre
in jaz preprosto vem,
da brez knjige domov ne grem.
(Jaša Šoba, 5.a)
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Knjižnico imam rad, ker je tam ogromno zanimivih knjig za ljudi vseh starosti. V knjižnici se lahko iz knjig učimo in urimo svoje bralne
sposobnosti. Tam je vse mirno in se lahko ob branju sprostimo. V knjižnici najdemo stripe, revije, časopise, romane, knjige za otroke,
poezijo in dramatiko. Rad hodim v Mariborsko potujočo knjižnico – Bibliobus, ki je v Framu ob petkih.
Brati je pomembno, zato beri tudi ti!
(Enej Greif, 5.a)
Knjižnica je kraj, v katerem vlada tišina. V njej se počutim zelo dobro. Okrog mene so knjige, v katerih je mnogo zgodb in slik.
Ko sem bil majhen in še nisem znal brati, sem si v knjižnici izbiral glasbene knjige o živalih. Danes pa najraje berem stripe. Ko bom
velik, bom bral romane in znanstveno fantastiko.
Knjižnice imamo na šolah, v večjih krajih in v mestih. V manjših krajih imamo potujočo knjižnico. V univerzitetnih mestih imajo
študijske knjižnice, ki so namenjene študentom. Knjižnice so pomembne za ljudi, saj jih izobražujejo.
Želim si, da bi v naših knjižnicah bilo vedno mnogo dobrih knjig in da bi bile dostopne vsem ljudem.
(Matevž Babič, 5.a)

Kaj bi mi brez knjižnice?
Ne bi znali brati in ne pisati.
Kaj bi knjižnica brez nas?
Samevala bi in jokala.
Torej, zavedajmo se,
da moramo obiskovati knjižnico in brati.
Če ne bomo brali, ne bomo imeli besednega zaklada.
(Nuša Cehtel, 5.a)

Rada bi znala brati, lažje bi se učila, zato moram brati.
Rada hodim v knjižnico, ker rada berem.
Knjižnica je dobra za naš razvoj.
Tam so knjige za male in velike.
To vse nam knjižnica ponuja,
zato rada obiskujem jo.
(Žana Papež, 5.a)

Ko knjiga k meni prileti,
se žalost v smeh spremeni.
Na pogled čudna se mi zdi,
a ko preberem liste tri,
v meni drug svet se zgodi,
da zdaj sem tu in zdaj meni.
(Gaja Jambrovič, 5.a)

Ko prvič v knjižnico stopiš, vidiš knjižne police.
Toliko jih je, da kar zavrti se.
A jaz, ker veliko izvedeti želim,
večkrat v knjižnici posedim.
Ko knjigo preberem, se nikoli več ne zberem.
Knjižnica mi je všeč
kot nobena druga reč.
(Katarina Mlakar, 5.a)
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Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram
Urednice: Simona Napast, Jelka Bojc, Valentina Gselman
Zbral in uredil: uredniški odbor
Prispevke so pripravili: JELKA BOJC, MATEJA KREGAR, DORA OŽVALD, TATJANA AJD KRAMPL, VALENTINA GSELMAN,
JASNA BELAS, VESNA LEŠNIK, TADEJ STERNAD, MAŠA STRES, NINA KRAMER
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače.

