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Marca sploh nismo občutili, da je v deželo pomlad šele prišla. Kurenti so 
namreč preganjali sončno vreme, ki je trajalo skorajda celo zimo, 
prignali pa celo vsaj nekaj snega za priokus.  
Ocene v redovalnicah pa več niso samo za okušanje, temveč lahko 
napovedujejo že trajnejše posledice, tako da se velja še bolj truditi. 
 

 
SVETOVNI DAN POEZIJE, 21. marec 
 
Upamo, da je kdo med vami tak, ki je svojo jutranjo kavo na ta 
poseben dan plačal kar s svojim verzom. Tovrstno pesniško 
gibanje je razširjeno po vsem svetu, 'svojo' kavarno za čim 
večji umetniški navdih pa si lahko izberete kar sami.  
(Vir: https://www.meinlcoffee.com/sl/poezija/poeticni-dogodki/pay-with-a-poem-
2019/)  

 
Pesnik je slikar duše. 
(Isaac d'Israeli) 
        
     

Pesnik je svet,  
zaprt v človeku. 
(Victor Hugo) 

21. marec je za svetovni dan poezije razglasil Unesco leta 1999. S tem je želel izraziti podporo jezikovni raznolikosti 
v pesniškem izražanju, povrniti pomen tradicionalnemu branju poezije in spodbuditi poučevanje o poeziji. Ta dan je 
tudi letos potekal v znamenju literarnih dogodkov. Ljubitelji poezije so se tej literarni zvrsti poklonili tako, da so jo 
brali 24 ur brez prestanka. (Vir:  http://novice.najdi.si/predogled/novica/6c43d6e79908f2c61ebd637df57be434/City-Magazine-urbani-magazin-za-
sodoben-slog/Zanimivosti/Svetovni-dan-poezije-2019-24-ur-branja-brez-prestanka)
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TEKMOVANJE KRESNIČKA 
 
V sredo, 6. 2. 2019, je potekalo šolsko naravoslovno tekmovanje Kresnička za učence od 1. do 5. razreda. 
Prijavljenih je bilo 68 učencev, od katerih je 30 učencev prejelo bronasto priznanje. 
 
PODROČNO GEOGRAFSKO TEKMOVANJE  
 
Na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 6. 3. 2019 na OŠ Miklavž na Dravskem polju, so se uvrstile: sedmošolki Maja 
Voglar Rodošek in Zoja Helbl ter Aleksandra Anastasova in Tonja Unuk iz 8. razreda. Tema tekmovanja so bile 
migracije. Maja, Aleksandra in Tonja so osvojile srebrno priznanje, za  kar jim iskreno čestitamo.  
 
ANGLEŠKO TEKMOVANJE 
 
Na državnem tekmovanju za devetošolce nas je 20. marca na OŠ Franja Malgaja, Šentjur, zastopal Nik Zemljič, ki je 
zbral dovolj točk za srebrno priznanje. Iskrene čestitke. 
 
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU 
 
21. 3. 2019 je potekalo šolsko tekmovanje za Vegovo priznanje. Na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 13. 4. 2019, 
na OŠ Martina Konšaka v Mariboru, pa so se uvrstili: Jaša Šoba, 5. a, Eneja Zavec Blažič, 6. a, Miha Gorše Pihler, 7. 
a, Tonja Unuk, 8. b, Alja Bergauer, 9. a in Nik Zemljič, 9. b. Stiskamo pesti še naprej za podobne odlične 
matematične rezultate. 
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FIZIKA 
 
15. marca se je v znanju iz fizike za osvojitev Štefanovega priznanja trudilo kar pet udeležencev, in sicer osmošolka 
Aleksandra Anastasova ter devetošolci Alja Bergauer, Nik Zemljič, Luka Salesin Voh in Nejc Repnik. Prejemnika 
srebrnega Štefanovega priznanja sta Aleksandra Anastasova in Nik Zemljič. Iskrene čestitke. 
 
KEMIJA 
 
30. marca se je na OŠ Pohorskega odreda odvijalo državno tekmovanje za Preglovo priznanje. Tekmovali so: Nik 
Zemljič, Aleksandra Anastasova, Eva Zimet, Anja Toplak in Timotej Koren. Kljub odličnemu pisanju vseh pa se je le 
Aleksandri za las izmuznilo srebrno priznanje. 
 
VESELA ŠOLA 
 
13. 3. 2019 se je na šoli odvijalo šolsko tekmovanje iz vesele šole za učence 4. – 9. razreda (tekmovalo jih je kar 36). 
Med veliko konkurenco so dovolj znanja za udeležbo na državni ravni, ki bo 10. aprila na osnovni šoli Pohorskega 
odreda v Slovenski Bistrici, pokazali: četrtošolci Nina Voglar Rodošek, Rebeka Zorko in Žiga Polenčič, petošolec 
Jaša Šoba, šestošolki Jana Kozoderc in Eneja Zavec Blažič, sedmošolci Miha Gorše Pihler, Anej Grujič in Žan 
Tertinek ter osmošolke Nuša Ačko, Neli Lunežnik in Julija Šteharnik. Vsi imenovani (razen Žana Tertineka) 
prejmejo tudi bronasta priznanja, poleg njih pa še petošolci Enej Greif, Neja Petrovič, Brina Helbl in Matija Živko ter 
devetošolec Martin Burulič.  
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DRŽAVNO POLFINALNO TEKMOVANJE ZA DEKLETA 
 
Dekliška ekipa naše šole se je v sredo, 20. 3. 2019, udeležila 
državnega polfinala skupine A v odbojki v Beltincih. Naša dekleta 
so sicer obe tekmi izgubila, toda šele po tretjem nizu. Kljub 
porazu je to izreden uspeh, saj je ekipa precej heterogena, tako 
po starosti kot po znanju.  
Glede na potek tekmovanja pa bi nam z nekaj več izkušenj lahko 
uspel tudi preboj v finale. 
 
Šolo so zastopale: Taja Gradišnik Klanjšček, Nuša in Maša Belas, 
Melani in Manca Karo, Lara Lah, Zala Uranjek, Nuša Ačko, Neli 
Lunežnik in Aleksandra Anastasova. 
 
DRŽAVNO POLFINALNO TEKMOVANJE ZA FANTE 
 
27. 3. so se državnega polfinalnega tekmovanja v šolski odbojki 
udeležili tudi naši odbojkarji. Fantje so pokazali zelo dobro, na 
trenutke odlično igro in osvojili drugo mesto. Na turnirju so po 
treh odigranih nizih premagali OŠ Braslovče. V tekmi, ki je 
odločala o uvrstitvi v državni finale, pa so kljub trudu in borbenosti 
po treh setih priznali premoč Hočanom.  
Šolo so zastopali: Tine Avšič, Gal Badrov, David Zorko, Jaka Iršič, 
Simon Mernik, Matic Domadenik, Arnej Gabrijan, Jakob Ogorevc, 
Aljaž Hojnik, Maj Toplišek, Vito Gojkovič in Marko Pliberšek. 
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RAZISKOVALNE NALOGE 
 
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA – TURISTIČNI 
SPOMINEK MOJEGA KRAJA 
 
Osmo- in devetošolci OŠ Fram (Neli Lunežnik, Tonja Unuk, 
Julija Šteharnik, Nuša Ačko, Zala Grafenauer, Aleksandra 
Anastasova, Martin Burulič, Arnej Gabrijan, in Luka Salesin 
Voh) so vodstvom mentorjev Tanje Ajd Krampl, Primoža 
Krašne in Jelke Bojc izdelali svojevrstno raziskovalno nalogo na 

turističnem 
področju. 
Raziskovalni del 
ni zajemal 
vprašalnikov,  
anket in 
statističnih obdelav, temveč pripravljanje in mešanje sestavin ter 
dajanje brbončic na preizkušnjo, kar je našemu kraju prineslo nove 
okusne, predvsem pa edinstvene kulinarične spominke.  
Fram je vasica, ki zadovolji vse čute: namesto prometa slišimo zvok 
ptic, zelenje dreves nadomešča sivi beton, srečne roke na jesen 
pobirajo bogato letino, naše nosnice napolnjuje vonj praženih bučnic, 
ki bodo po novem kot sestavina treh novih izdelkov zadovoljile okus 
še tako zahtevnega potrošnika. 
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Z obrtjo, eno najstarejših proizvajalnih dejavnosti, so se v najzgodnejših obdobjih ukvarjali tudi prebivalci Frama. V 
kraju so se razvile predvsem obrti, ki so izrabljale vodno silo. Prvenstveno so to bili mlini, kasneje pa so se iz njih 
razvile oljarne. Najdaljšo tradicijo pridobivanja dišeče temnozelene tekočine ima družina Bezjak, ki je od leta 1896 
pa vse do prevzema s strani Oljarne Fram pod zaščitno znamko Olea na poseben način pridobivala kvalitetno in 
aromatično olje. Poleg v Sloveniji in tudi v tujini cenjenega in poznanega framskega olja iz Oljarne Fram pa v kraju 
deluje še manjša družinska oljarna, Oljarna Krajnc.  
Vsi poznamo zdravilne lastnosti bučnic in bučnega olja, vse premalo pa njuno raznovrstno rabo, zato je omenjeni 
turistični podmladek raziskal in razvil recepture z obema framskima dobrinama. Ker pa smo ob tem imeli v mislih 
širšo turistično ponudbo, ki vključuje tudi turizem na kmetiji, združen s tovarniško pridelavo in predelavo, smo k 
sodelovanju povabili turistično kmetijo Štern – Pri Kovačniku, ki bo vse izdelke vključila v svojo ponudbo, kar bo še 

dodatno doprineslo k 
prepoznavnosti našega kraja. 
 
In o kakšnih izdelkih sploh teče 
beseda? Preden razkrijemo to 
skrivnost, je potrebno povedati, 
da so učenci preučili veliko 
kuharskih receptov, predvsem 
takšnih, ki kot osnovno 
sestavino vključujejo semena. 
Na podlagi zbranih podatkov so sestavili svoje recepte z bučnimi 

semeni in oljem ter jih tudi preizkusili, pri čemer so naredili več poskusov, ki so temeljili na različnih količinah in 
razmerjih, da so nazadnje dobili optimalne zmesi. Ob tem, da so uporabili lokalna semena in promovirali domače 
proizvajalce, so želeli delovati tudi ekološko osveščeno, zato je embalaža za končne izdelke okolju prijazna. Odločili 
so se za steklene kozarce in reciklirano kartonsko embalažo. 
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Od te raziskovalne naloge naprej bo Fram znan tudi po bučnih medenjakih – bučnikih, 
energijskih ploščicah, fit buči, in, ne boste verjeli, po klobasi z bučnicami, imenovani 
bučasa.  
Inovativnost raziskovalne skupine jim je na področni predstavitvi prinesla srebrno 
priznanje, na kar so zelo ponosni, predvsem pa na dejstvo, da so s svojimi izdelki 
pripomogli k turistični prepoznavnosti našega kraja in občine. 
Ob priloženih fotografijah se vam bodo zagotovo cedile sline, zato vabljeni na turizem 
Pri Kovačniku, kjer lahko povprašate po naših izdelkih. 
Celotno raziskovalno nalogo lahko najdete tudi na spletni strani šole: 
http://www.osfram.si/files/2019/02/raziskovalna_fram.pdf. 
 
SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV PODRAVJA 
 
V petek, 22. 3., je našo šolo na Srečanju mladih 
raziskovalcev zastopalo 5 učencev. Na Fakulteti za 
matematiko in naravoslovje v Mariboru so 
raziskovalne naloge predstavljali: Zala Grafenauer 
Grafenauerjevi iz Frama v izgnanstvu, Alja Bergauer in 
Eva Uranjek V virtualni pajkovi mreži ter Nik Zemljič 
in Luka Salesin Voh Kako nam matematika pove, kdaj 
nam bo zavrelo?  
 Alja in Eva sta za svoje delo prejeli bronasto 
priznanje, ostali učenci pa srebrno priznanje in se uvrstili na državno tekmovanje.  
 Učencem za uspeh čestitamo in jim želimo veliko raziskovalnega duha tudi v prihodnje. 
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GRAFENAUERJEVI IZ FRAMA V IZGNANSTVU 
 
Vojna in njene posledice je največje zlo, ki ga človek lahko stori sočloveku. Zato tudi pravične vojne ni, je samo 
pravična obramba zoper tistega, ki je vojno sprožil in vodil.  
Med najpomembnejšimi okupatorjevimi ukrepi med drugo svetovno vojno za popolno ponemčenje slovenske 
Štajerske je bilo množično izganjanje Slovencev. Nagle in množične aretacije so kmalu napolnile zapore, zato so v 
Mariboru uredili zbirno taborišče v meljski kasarni. Tej temeljni nalogi so nacisti prilagodili vse druge 
raznarodovalne ukrepe, kot je zaplemba slovenskega premoženja, prepoved slovenskega jezika v javni rabi, 
razpustitev slovenskih društev in organizacij ter političnih strank, uvedbo nemškega šolstva, uničenje slovenske 
kulture, odstranitev slovenske katoliške duhovščine.  
Tudi Fram, majhna Pohorska vasica, je doživljal agresijo okupatorja. Mnogo krajanov so zaprli in odpeljali v 
izgnanstvo. Prvi med njimi je bil nadučitelj Ludvik Grafenauer in njegovo življenjsko zgodbo je v raziskovalni nalogi 
opisala njegova pravnukinja, Zala Grafenauer, ki se je v nalogi opirala na razne vire, kot so zapiski iz  literature, 
šolskega arhiva in kronike ter hranjenih zapis(k)ov v Muzeju narodne osvoboditve Maribor, predvsem pa se je 
naslanjala na osebno izpoved starih staršev, Zdravka in Jelke, ki sta bila, predvsem dedek, osebno vpletena v 
medvojne dogodke. 
Zala med drugim navaja, da se je julija 1941 na šolskem dvorišču ustavil vojaški tovornjak. Iz njega sta stopila dva 
oborožena nemška vojaka in se napotila do učiteljskega stanovanja, kjer je prebivala družina Grafenauer. Po 
močnem trkanju jima je vrata odprla upraviteljeva žena Marija. V nemškem jeziku sta dala kratko povelje: »Gospa 
Marija in otroci greste z nami. Pripravite se v pol ure, s seboj vzemite le potrebne stvari, ki jih boste lahko sami 
nosili.« Tedanji framski župnik, Franc Rakun, pa je zapisal, da je pred odhodom v zapor, kamor sta 30. aprila 1941 
odšla skupaj z organistom Meklavom, dobil navodilo, naj s seboj vzame odejo in hrano za nekaj dni. O sprejemu v 
meljski kasarni pa je zapisal, da je namesto pozdrava na stopnicah prejel tako klofuto, da je komaj klobuk 
prestregel, zapisal pa je tudi, kako so jih sramotili in je moral na hodniku ponavljati »Ich bin ein Pfaff.« (Jaz sem far.) 
in skakati z metlo. 
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Družina Grafenauer je v izgnanstvu preživela štiri leta. Ludvik se je priključil partizanom, mati Marija pa je skrbela 
za dva majhna sinova. Neizmerna sreča zanje je bila, ko so se lahko vrnili v Fram. Na podlagi tovrstnih pričevanj je 
pomembno, da skrbimo, da se zgodovina ne bi ponovila. Če pa se, smo se iz nje premalo naučili. 
 
V VIRTUALNI PAJKOVI MREŽI 
 
Raziskovalna naloga govori o varni rabi interneta. Učenki sta proučevali Facebook profile, ugotavljali, koliko vsebin 
je spornih, izvedli intervju z Natašo Pirc Musar o internetu in pripravili anketo o pasteh na spletu.  
 
KAKO NAM MATEMATIKA POVE, KDAJ NAM BO ZAVRELO? 
 
Pri alkanih z veliko ogljikovimi atomi je vrelišče težko pridobiti na eksperimentalen način, zato si kemiki pomagajo 
z različnimi indeksi. Eden od teh je tudi Wienerjev indeks. Luka in Nik sta raziskovala različne metode računanja le-
tega, s pomočjo katerega lahko napovemo vrelišča alkanov, in pri tem spoznala binomski simbol, vsoto n naravnih 
števil in dokazala formulo za računanje indeksa. 
 
ŠAHOVSKO TEKMOVANJE 
 
v soboto, 16. 3., je potekalo državno ekipno šahovsko tekmovanje za starejše dečke. Tekmovali so: Urban Štern, 
Maj Toplišek, Vito Gojkovič in Tonja Unuk. Med dvajsetimi šolami se je naša 
uvrstila na odlično peto mesto. 
 
KULTURNI DAN, 5. 3. 2019 
PUSTOVANJE 
Ubogi kurenti in vsi pusti hrusti so imeli letos izjemno težko nalogo. Kako 
pregnati koga ali nekaj, če (te)ga tukaj sploh ni? A vsi smo se po najboljših 
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močeh truditi pregnati (ne)zimo, še bolj pa priklicati pomlad, čeprav se bojimo, da nas še čaka vremenski preobrat. 
Pomembno pa je, da smo se na pustni torek v šoli zabavali in smo imeli priložnost videti, kako kreativni so naši 
učenci in z njimi tudi starši. 

Lepa reč, poglejte strica klovna,   
nos rdeč, čevlja pa kot čolna. 
Ta te že v dobro voljo spravi, 
en, dva, tri in že se vse smeji. 

(Vir: http://www.otrokoskop.si/main/cat/85/4)  

1. razred 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 
2. razred 
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3. razred 
                

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. razred 
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5. razred 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
6. in 7. razred 
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8. in 9. razred 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nasmejani učitelji 
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   UTRINKI S PUSTOVANJA 
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OBLIKOVALNI KROŽEK 
 
Kurenti iz papirnatih 
tulcev so nastali tudi pri 
oblikovalnem krožku. 
Kakšne zanimive ideje se 
porajajo v glavah, roke 
pa ustvarijo unikatne 
izdelke.  
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REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 
 
11. 3. je v Mariboru (dvorana Union) potekala prva od 4 otroških območnih revij pevskih zborov. Seveda na njej niso 
manjkali pevci OŠ Fram. Nastopili so učenci 1. razredov, ki obiskujejo OPZ Framčki ter pevci 2. - 4. razreda, otroški 
pevski zbor OŠ Fram.                                                                            (Foto: Slavko Rajh, objava JSKD, območna izpostava) Maribor) 

Njihov nastop je bil opravljen korektno, strokovna ocenjevalka Danica Pirečnik pa je zelo pohvalila lep, mehek ton 
obeh zborov. 
Učenci so se predstavili z raznolikim programom, izvedli pa so tudi dve novi skladbi, ki ju je za oba pevska zbora 
uglasbila zborovodkinja Dora Ožvald. Kot solista sta se predstavila Iva Bruderman in Žiga Žgank iz 3.a. Da pa je vse  
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skupaj zazvenelo še bolje, sta poskrbeli violinistka Eva Lah ter korepetitorka in učiteljica slovenščine, Tadeja 
Antončič. 
Najlepša hvala tudi učiteljicam spremljevalkam: Lei Cvetko, Maji Radinovič, Katji Ozimič in Tjaši Šuc Visenjak. 
Vsem nastopajočim pa iskrene čestitke.       
 
OBČNI ZBOR – OO RK FRAM 
 
V petek, 15. 3. 2019, so učenci 5. a s krajšim kulturnim programom 
sodelovali na občnem zboru OO RK Fram. Predstavili so svoje lastne 
pesmi in uprizorili igro Začni dan z nasmehom na obrazu.  
 

 
 
KARATE 
 
17. marca je v 
avstrijskem mestu 
Gänsendorf 
potekalo 
tekmovanje v 
karateju. Slovenska ekipa, med katerimi so bili tudi naši učenci, je 
osvojila kar 51 medalj, kar je velik dosežek. Iskrene čestitke. 
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PLAVALNI TEČAJ, 11. – 29. marec 
 
Prvošolcem je po zaslugi Občine Rače-Fram omogočen enotedenski tečaj prilagajanja na vodo. Otroci se ga zelo 

veselijo in na njem pridobijo mnogo veščin, pa ne samo 
plavanja, naučijo se hitenja, preoblačenja, sušenja las, 
iskanja izgubljenih stvari… Učitelji so seveda urjenja teh 
stranskih veščin malo manj veseli in imajo po tečaju 
kakšen siv in skodran las več. Na koncu pa so vedno 
znova zadovoljni v si.  
 
Drugošolci na daljšem, dvotedenskem tečaju pridobijo 
še več plavalnega znanja in tudi potapljaških spretnosti.  
 
 
 

DOBORODELNA PRIREDITEV V RITMU POMLADI 
 
Kako bolje zajeti energijo začetka pomladi kot z glasbo in plesom?  
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Tako so razmišljali člani šolskega sklada OŠ Fram, ko so staknili glave in pričeli z organizacijo pomladne dobrodelne 
prireditve, ki je potekala 22. 3. 2019 v dvorani DTV Partizan, Fram. Tokrat so v goste povabili Akademsko folklorno 
skupino Študent, katere glas o odličnosti kroži že od leta 1964. Na dobrodelnem dogodku sta se imeli priložnost 
predstaviti tudi folklorna skupina iz vrtca Fram ter folklorna skupina učencev 4. razreda iz OŠ Fram. Vsi plesalci od 
najmlajših do najstarejših so nam skupaj z odličnimi glasbeniki pokazali, da ples ni le ritmično gibanje skladnih oblik 
s predpisanim obrazcem korakov in gibov, temveč je predvsem prepletanje in povezovanje prvinskega giba v igro. 
V takšno, ki nahrani celega človeka, ki skrbi za doživetje in čutenje lepote plesa. V takšno, ki ohranja stik s prvinsko 
kulturno našega naroda. V takšno, ki nam pokaže, da prava moč leži v skupnem sodelovanju in povezovanju. Toliko 
posameznikov, ki so pripravljeni sodelovati, je potrebnih, vendar za skupen cilj, da obogatimo najrazličnejše 
dodatne aktivnosti naših otrok, se vedno najde tisti dodatni zagon dobre volje in časa. Kot vedno so nas s svojimi 
izdelki in storitvami podprli naši lokalni sponzorji: Turizem in vina Papež, Sadjarstvo in vinogradništvo Greif, 
Izletniška kmetija Uranjek, trgovina Lipa ter Radio City. Hvala vsem, predvsem pa hvala obiskovalcem, ki vedno 
znova z obiskom naših dobrodelnih prireditev izkazujete podporo tako delu šolskega sklada kot otrokom OŠ Fram.  
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REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT 
 
14. 3. 2019 so se trije delegati naše šole udeležili zasedanja 29. Otroškega regijskega parlamenta, ki ga je tudi letos v 
Mariboru organizirala ZPM Maribor. Plenarni del zasedanja je potekal v prostorih Zavarovalnice Sava, delo po skupinah 
je potekalo v prostorih ZPM-ja. Našo šolo so uspešno zastopali trije 
devetošolci, ki so se regijskega parlamenta udeležili že lansko šolsko leto: 
Alja Bergauer, Tjaša Unuk in Luka Salesin Voh. Tema otroškega 
parlamenta je bila prvič v zgodovini izvajanja projekta enaka kot lani, to je 
šolski sistem. Zasedanja se je udeležilo 112 otrok in 48 mentorjev iz kar 16 
občin. Delegati so v manjših skupinah raziskovali naslednje vsebine: 
1. Šola za zdravje: otroci predlagajo več rekreacije v šolah in poudarek 
na zdravi prehrani otrok. 
2. Šola za življenje: otroci si želijo več praktičnih in življenjskih vsebin v 
učnih načrtih, kot so razvoj socialnih veščin, gospodinjska opravila, 
funkcionalna pismenost, tradicionalne obrti, opažajo tudi 
preobremenjenost otrok, staršev in učiteljev. 
3. Tehnologija je prihodnost: delegati so se zavzemali za pravilno rabo 
tehnologije, ki je mladim dandanes na voljo, in pravilen odnos do nje ter boljšo opremljenost šol z multimedijskimi 
pripomočki, ki bi jih lahko uporabljali za doseganje učnih ciljev.   
4. Odnosi v šoli: delegati predlagajo, da jim odrasli pustimo, da prevzamejo odgovornost, želijo si medvrstniške 
mediacije in tematske mesece, ki bi neformalno spodbujali dobre odnose. 
Izhodišča so bila dobro zastavljena in so dopuščala kreativno diskusijo. Izsledke zasedanja bomo predstavili na srečanju 
šolskega parlamenta, ki ga organiziramo v aprilu in ki se ga bodo udeležili tudi učitelji in vodstvo šole. 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Marec, 2019 

22 
 

 
 
 
 

POPESTRIMO ŠOLO 
 
V mesecu marcu smo na pustni torek izvedli delavnico poslikave obraza. Učenci, ki niso bili našemljeni, so nam 

povedali želje, na 
podlagi katerih smo jih 
spremenili v nekoliko 
drugačne pustne šeme. 
Ker sta v marcu dva 
dneva posvečena 
mamicam in ženam, 
smo se pravočasno lotili 
ustvarjanja in z veliko 
ljubeznijo pripravili 
nekaj pozornosti zanje. 
Izdelovali smo rožice, 
košare s cvetjem in 
šopke. Tudi brali smo 
pridno. V delavnici 
bralne urice, ki jo 
imamo vsak torek zjutraj, smo prebirali poučne knjige, ki nam vedno 

dajo iztočnico za zanimive pogovore in debate. Ko pa je pomlad pokazala svoje čare in so temperature poskočile 
tudi do 20 stopinj, smo veselo odhiteli na igrišča, na sprehode in poskušali čim več časa preživeti na svežem zraku.  
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POZDRAV IZ SARAJEVA 
 
MESTO SARAJEVO BO POSTHUMNO NAGRADILO IVA ŠTANDEKERJA 
Sarajevski mestni svet je sprejel odločitev, da bodo novinarju Mladine, Ivu Štandekerju, ki je bil ubit med 
poročanjem iz obleganega Sarajeva v začetku vojne v BiH-u leta 1992, posthumno namenili priznanje plaketa 
mesta Sarajevo. To priznanje podeljujejo državljanom BiH-a, tujim državljanom, gospodarskim družbam, 
ustanovam, združenjem in drugim pravnim osebam za prispevek k razvoju mesta na področjih gospodarstva, 
kulture, izobraževanja, znanosti, zdravstva in drugih področjih življenja in dela. 
Vest je na Facebooku objavilo tamkajšnje slovensko društvo SD Cankar. Štandeker je bil eden od novinarjev 
slovenskega tednika Mladina, ki so bili v 90. letih preteklega stoletja s svojimi kritičnimi besedili veliko pred svojim 
časom. Poročal je iz obleganega Sarajeva in sočustvoval s trpljenjem tamkajšnjih prebivalcev. Znana je njegova 
izjava: "Rad imam mesta, ne pa tudi tistih, ki jih uničujejo."  
Štandeker, ki je med vojno poročal tudi iz obkoljenega Vukovarja in Dubrovnika, je sicer slovel kot neustrašen 
novinar, ki ni nikdar sebe postavljal na prvo mesto, ki smrti ni le hladnokrvno opazoval, ampak je sočustvoval, 
negoval ranjence in podajal njihovo plat zgodbe. Na kraju, kjer je bil Štandeker ob srbskem obstreljevanju 
sarajevskega naselja Dobrinja 16. junija 1992 huje ranjen, nato pa je še isti dan umrl zaradi poškodb, so že leta 1997 
postavili spominsko ploščo. 
Poleg njega je bila v napadu ranjena tudi ameriška fotoreporterka Sterna in Newsweeka, Jane Schneider. Kot je 
pozneje povedala za medije, sta želela priti do točke, od koder bi lahko fotografirala bližnjo vzpetino Mojmilo, kjer 
naj bi bili utaborjeni srbski vojaki. Tankovska granata, ki je priletela med njiju, je ranila oba in odpeljali so ju v 
bolnišnico na Pale, kjer je Štandeker po nekaj urah umrl. Tamkajšnji mediji so poročali, da so ga poskušali prepeljati 
v sarajevski klinični center, a so vojaške oblasti bosanskih Srbov pri barikadi na Mojmilu to preprečile in ranjenega 
novinarja prepeljale na Ilidžo in od tam proti Palam.  
Umrl je star 30 let, po smrti pa ga je slovensko predsedstvo leta 1992 posthumno odlikovalo s častnim znakom 
svobode. 
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MAREC, KO PRAZNUJEJO 
MAME IN ŽENE 
 
Mama ostane potrpežljiva,  
skrbna in topla kot julijski dan  
tudi takrat, ko je v svojih 
zahtevah  
videti hladna kot ocean. 
(Majhen, Z.: Mama in zlata pravila) 

 
 
 

 
Zapestnice, venčke in unikatne voščilne so izdelali učenci pri oblikovalnem 
krožku in pri pouku v 3.a. 
 
 

 

 
Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Jelka Bojc 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, DORA OŽVALD, VALENTINA GSELMAN, TADEJ STERNAD, OSKAR KREVH, 
POLONA ČUK KOZODERC, JASMINA TOMŠE, ANDREJA ŠTAVBE, BRIGITA VABIČ, MAŠA STRES, DANIEL VESELIČ, NATAŠA 
MAVER ŠOBA, ČRTOMIR GOJKOVIČ, MATEJA KREGAR, MAŠA STRES, TATJANA AJD KRAMPL, BERNARDA ŠIBILA, SMILJANKA 
ŠIMUNDŽA, VESNA LEŠNIK, NINA LIČEN GORIČAN, LARA PLAJH 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 
 


