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Maj nam letos ponuja bolj aprilsko vreme, zaradi česar kasnijo dela 

na vrtovih, so pa zato bolj pridni polži, katerih zlepa ne zmanjka. 

Ker se šolsko leto počasi zaključuje, želimo, da v redovalnice 

dežuje čim več lepih ocen brez gomazečih nebodijihtreba enic. 

 

 

 

DESETNICA 

22. maja se je v prostorih Društva slovenskih pisateljev odvijala predstavitev desetih 

nominiranih del in razglasitev nagrajenca desetnica 2019 ter svečana podelitev 

nagrade. Letošnji prejemnik desetnice, nagrade Društva slovenskih pisateljev za 

najboljšo otroško ali mladinsko delo, je Andrej Rozman Roza. Nagrajeno je bilo 

njegovo delo Pesmi iz galerije.  

Za nagrado so se letos potegovali še Nataša Konc Lorenzutti s knjigo Nisem smrklja, Gaja Kos z delom Grdavši in 

presenečenje, Nina Mav Hrovat s knjigo Miška želi prijatelja, Feri Lainšček s pesniško zbirko pesmi Ne, Vinko 

Möderndorfer  z mladinskim romanom Jaz sem Andrej, Janja Vidmar z romanom Črna vrana, Saša Pavček s 

pesnitvijo Rumi in kapitan, Vesna Radovanovič s slikanico Petelinček prebudi upanje in Anja Štefan s slikanico 

Drobtine iz mišje doline. Predstavitev je popestril glasbeni gost Zoran Predin. (Vir: 

https://www.mediaspeed.net/galerija/dogodki/17057-desetnica-2019-podelitev-nagrad) 
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ŽUPANČIČEVA FRULICA 2019 

V torek, 7. maja, smo izvedli šolsko tekmovanje v deklamiranju 
za Župančičevo frulico. Udeležilo se ga je 16 učenk in dva učenca 
iz 4., 5. in 6. razreda. Šolsko komisijo (Valentina Gselman, Katja 
Ozimič, Tadej Sternad in Jožica Ravš)  sta najbolj prepričala Žana 
Papež  s pesmijo Večerja in Jakob  Koren  s pesmijo Preplah in se 
tako uvrstila na regijsko tekmovanje. Na šolski ravni smo slišali 
še deklamiranje pesmi Obisk, Pot in Izlet iz knjige Andreje Borin 
V mesto mravlja se odpravlja.  
V petek, 10. 5. 2019, sta se na OŠ Angela Besednjaka na 
predizboru predstavila tudi naša šolska izbranca. Ni se jima sicer 
uspelo uvrstiti med pet finalistov, je pa bil Jakob Koren pohvaljen s strani predsednice komisije, ki je zapisala, da je 
samosvoje klesal lok pesemske drame. Obema čestitke za odličen nastop. 
 
ZLATI BRALCI 
 
Tone Pavček je zapisal: »Če ne bomo brali, nas bo pobralo.« 
Najbrž se s tem strinjajo tudi učenci, ki so brali in pripovedovali 
za bralno značko vseh 9 let. Tako so postali ZLATI BRALCI. 
Letos je bila zanje organizirana prireditev v Cankarjevem domu 
v Ljubljani. Udeležili so se je tudi učenci naše šole: Lara Lah, 
Luka Salesin Voh, Nik Zemljič in Martin Burulič. Zlata bralca sta 
bila še Gal Badrov in Jaka Iršič, a zaradi drugih obveznosti nista 
mogla v Ljubljano. Na prireditvi je zlate bralce pozdravil minister 
za šolstvo in šport, Jernej Pikalo. Nagovoril jih je predsednik 
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Bralne značke, Marko Kravos. Svoje sodelovanje sta predstavila pesnik Boris A. Novak in ilustrator Marjan Manček. 
Za glasbeni del je poskrbela Ljoba Jenče, prireditev pa je zanimivo povezoval Boštjan Gorenc-Pižama. Po 
kulturnem delu smo se sprehodili še po starem delu  Ljubljane in prijetno zaokrožili dan. 
 
RIMA RAJA 

V sredo, 15. maja, je bila na Vrhniki zaključna 
prireditev ob zaključku pesniškega natečaja Rima 
raja.  Sodelovali so učenci iz 45-ih slovenskih šol in 
dveh iz zamejstva. Napisali so 700 pesmi. Mladi 
ustvarjalci so razdeljeni v 2 skupini: od 1. do 5. in od 6. 
do 9. razreda. V vsaki skupini izberejo 15 finalistov, ki 
svoje pesmi predstavijo na zaključni prireditvi.  
Devetošolka Lara Lah se je v svoji skupini uvrstila 
med najboljše  in prebrala pesem Dom. Organizatorji so izdali zbornik vseh pesmi, ki so 
jih mentorji poslali na natečaj. Izposodite si ga lahko v šolski knjižnici.  

 
DOM 
Nekje v kotičku tega velikega sveta 
stoji hiška, kjer sem doma. 
Hiša ljubezni in srca, 
kjer je prostora več kot za dva. 
 
Cerkev na hribu, 
potoček šumi. 
Ptiček iz gozda, 
mlin se vrti.          

 
Vonj po domu  spremlja me zdaj med ljudmi, 
ki v mestu hitijo mimo. 
Mimo mene brez vsakršne vneme, 
brez veselja, brez volje in smeha. 
Vonj me tja domov vleče, 
kjer so leta moje sreče.                           

(Lara Lah, 9. b) 
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MALI PRANGER – ELA 
 
V soboto, 25. 5. 2019, je bila v Rogaški Slatini slavnostna podelitev 
priznanj nagrajencem literarnega natečaja Mali Pranger – Ela. Tema 
letošnjega natečaja je bilo vesolje. 
Na natečaju je sodelovala in bila nagrajena tudi naša učenka, Eva 
Zimet (pod mentorstvom učiteljice Tadeje Antončič) iz 8. b, ki je v 
svoji pesmi zapisala: 
 

Le kje so vsi planeti skriti, 

So v kotičke vesolja zaviti? 

Le iz česa so? Morda iz sira, marmelade ali zlata? 

 
 
 
 
OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA 2019  
 
V torek, 14.5.2019, so se četrtošolci pomerili na predtekmovanju iz že 
14. Otroške varnostne olimpijade, ki je potekala na OŠ Antona 
Ingoliča, Spodnja Polskava. Dosegli so preko 400 točk in se uvrstili v 
finale, ki je bilo 23. 5. v športni dvorani Lukna v Mariboru. Med seboj 
so se pomerile ekipe četrtošolcev iz osnovnih šol z območja Policijske 
uprave Maribor, ki so bili najboljši v šestih predtekmovanjih. Med 
njimi tudi ekipa naših četrtošolcev: 
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Bine Gojkovič, Anej Goričan, Nina Voglar Rodošek, Vitan 
Magdič, Zala Papež, Katja Kokol, Jure Božič, Rok Petrovič, 
Lina Maltarić in Mark Šteharnik. Učenci so v finalu 
tekmovanja, kjer so dokazovali poznavanje pravil za 
preprečevanje, odpravljanje vzrokov in posledic negativnih 
varnostnih pojavov, dosegli 15. mesto. Čestitamo! 
 
 
 
 
 

 
 
ZAKLJUČNA PRIREDITEV DMFA SLOVENIJE, ‘BISTROUMI 2019’ 
 
DMFA (Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije) letos 
obeležuje 70 let. Na slavnostno zaključno prireditev 'Bistroumi 2019' so 
bili poleg vseh članov olimpijskih ekip ter nagrajenih in pohvaljenih 
tekmovalcev z državnih tekmovanj v organizaciji DMFA Slovenije vabljeni 
tudi vsi prejemniki zlatih priznanj z državnih tekmovanj in prejemniki 
diamantnega kenguruja ter njihovi mentorji.  
V čast nam je, da sta bila letos med povabljenimi kar dva učenca naše 
šole: 
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Miha Gorše Pihler iz 7. a kot prejemnik zlatega državnega priznanja in Nik Zemljič iz 9. b kot prejemnik 
diamantnega kenguruja, kar pomeni, da je priznanja na Vegovem tekmovanju dosegal vsa leta osnovnošolskega 
šolanja. 
Dogodka, ki je potekal v nedeljo, 19. maja 2019 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, sta se oba 
učenca ponosno udeležila. Spremljali so ju starši in mentorici, Polona Čuk Kozoderc in Vesna Lešnik. 
Po prireditvi smo ponosni čestitali tudi našemu bivšemu učencu, Sašu Domadeniku, ki je trenutno maturant II. 
gimnazije v Mariboru in se bo julija kot član olimpijske ekipe pomeril v znanju fizike na mednarodni olimpijadi v Tel 
Avivu v Izraelu. 
 
GEOGRAFSKO TEKMOVANJE 
 
Na šolskem tekmovanju iz znanja geografije je tekmovalo 27 učencev iz 7., 8., in 9. razreda. Bronasto priznanje je 
osvojilo 10 učencev. Na regijsko tekmovanje so se uvrstili 4, ki so osvojili 3 srebrna priznanja. 
 
VESELOŠOLSKI DRŽAVNI PRVAK 
 
19. maja so bila v Festivalni dvorani Ljubljana podeljena 
priznanja osnovnošolcem z najboljšim veselošolskim 
znanjem. Naše barve je zastopal sedmošolec Miha Gorše 
Pihler, ki je spominsko priznanje prejel iz rok ilustratorke 
Bojane Dimitrovski ter užival v duhovitem programu z 
Boštjanom Gorencem-Pižamo in pevsko gostjo Niko 
Zorjan. Za naslednje leto pa mu za podoben uspeh 
ponovno držimo pesti. 
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ŠPORTNI DAN, 
DOBRODELNA 
PRIREDITEV KORAKI ZA 
KORAKCE,  25. 5. 2019 
 
Na nekdanji dan mladosti 
smo izvedli poseben športni 
dan. Izpred šole smo se z 

avtobusi odpravili v mariborski mestni park, kjer so učenci naše šole za obiskovalce in naključne sprehajalce izvedli 
glasbeno-pevski kulturni program, nakar smo si še ogledali gledališko glasbeno uprizoritev Peter in volk (Sergej 
Prokofjev) v izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Nato pa smo v velikem številu po mestnem parku 
in mimo ribnikov zakorakali za dober namen, vsi v enotnih, rumenih majicah.  
Pod okriljem humanitarnega društva Koraki za korake v sklopu Festivala Ezl ek smo bili namreč izbrani, da se 

smemo predstaviti širši množici, ob tem pa tudi postoriti kaj za 
dobrobit naše šole – 
opremo gibalnice 
(zdravstvenemu 
domu dr. Adolfa 
Drolca bodo pomagali 
pri projektu za 
dolgotrajno oskrbo 
otrok s posebnimi 
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potrebami). V ta namen smo imeli dve stojnici, na kateri se je trlo dobrot pridnih rok naših okoliških pridelovalcev. 
Ponujali smo namaze, sokove, sadje, sladke dobrote, kruh in še kaj, katere so prispevali: turistični kmetiji Kovačnik 
in Pri Baronu, Društvo žena Framsko Pohorje, vinogradništvo Greif, kmetija Tomše, Boštjan Lešnik in pekarna 
Hlebček. Privlačna ponudba je pritegnila mnoge obiskovalce, ki so darovali dragocene prispevke, katere bomo 
uporabili za ureditev gibalne učilnice. Na izjemno topel in sončen dan je vsem nam sonce posijalo t  udi v srca, saj se 
je izkazalo, da solidarnost med ljudmi še živi in da lahko storimo veliko dobrega, če stopimo skupaj in si sežemo v 
dlani. 
 
KULTURNI DAN, 27. 5. 2019 
 
Ponedeljki so po navadi osovraženi, polni 
slabe volje in zaspanih pogledov. Našo 
čemernost pa je že zjutraj pregnal 
poseben gost, ki zase pravi, da se le redko 
predaja občutku brezvoljnosti, saj ga vsak 
dan znova napaja s pozitivno življenjsko 
energijo in ljubeznijo do novih doživetij. 
Ivan Sivec, naš najbolj ploden in 
studiozen, predvsem pa bran pisatelj, 
nam je vsem prisotnih s hudomušnimi 
zgodbami na ustnice zvabil nasmeh, z 
malce resnejšimi pa nam odprl oči in 
potrkal na srce. Tega našega literata, ki je napisal kar 155 knjig in 3000 pesmi, so preko filmov in njegovih slikanic, 
novel in romanov spoznavali učenci 1.-9. razreda, iz njegovi rok pa naj bralci prejeli knjižno nagrado za prizadevno 
branje tekom leta.  



OSNOVNA ŠOLA FRAM 

FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 
Maj, 2019 

9 

Vzporedno s seznanjanjem s pisateljevim delom so potekale še ostale dejavnosti, ki so dan naredile bogatejši. 
Posebno delo so opravljali v 4., 5. in 6. razredu, kjer so se 
ukvarjali z danes znanimi ljudmi, ki pa so nekoč bili plahi, 
ne(pri)ljubljeni, nezna(t)ni. Tovrstno raziskovanje in 
poglabljanje  v njihove zgodbe jim je dalo vedeti, da se je 
vedno treba boriti ter zaupati vase in svoje sposobnosti, saj 
se v vsakem skriva tisto nekaj, posebno in edinstveno. 
Člani Društva za boljši svet so s predstavo o vrednotah v šoli 
otroke razživeli, po drugi strani pa so osmošolcem gostje iz 
Amnesty Internationala predočili pravice, ki so marsikje po 
svetu kršene in neupoštevane.  
 
Da smo toliko dejavnosti sploh  lahko izvedli, gre velika zahvala šolskemu skladu, ki je povrnil stroške vsem našim 
gostom, za kar smo članom odbora zelo hvaležni, saj se vselej pozitivno odzovejo na naše prošnje, da učencem 
omogočimo kvalitetno in raznovrstno preživljanje šolskih ur. 
 
NOČ KNJIGE 
 
V zadnjem aprilskem tednu, posvečenemu knjigi, smo 
prijetno združili s koristnim in se s sedmošolci v noči, ko so 
prespali v šoli, družili ob poučnih zgodbah v okviru projekta 
Noč knjige. V pomoč sta nam bila 'drugačna' otroka, Pika 
Nogavička in Čudo, ki kljub izstopanju tako ali drugače 
osvojita naša srca s svojo prisrčnostjo, navihanostjo in 
hudomušnostjo. Poleg njiju pa so učenci spoznali še več 
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posebnih ljudi, ki so v življenju dosegli veliko tako v nacionalnem kot svetovnem pomenu. 
  
Ob prebiranju zgodb Pogumne punce izpod peresa Nike 
Kovač ter Zgodb za fante, ki si drznejo biti drugačni, in 
Zgodb za lahko noč za uporniške punce smo prišli do 
prenekaterih spoznanj, kako se življenjska pot posameznika 
kali in preoblikuje tudi oziroma predvsem skozi trnje in 
boleče preizkušnje.  
Izdelani plakati in predstavitve izbranih velikih osebnosti so 
učencem dali misliti, še najbolj pa so svoje notranje občutke 
dali na plano ob zaključku, ko so izdelali razredne rože, od 
katerih je vsak posameznik predstavljal en venčni list, 
poseben in enkraten. 

 
 
 
 
INTENZIVNE PRIPRAVE MPZ 
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Tudi letos smo dva pevska dneva preživeli v objemu pohorskih gozdov, na 
domu Planinka, kjer so odlični pevci brusili svoje glasilke (tako pri opevanju kot 
tudi kasneje v prostem času). Z izvrstno vokalno tehniko in precizno intonacijo 
so pevsko sobo napolnili z zvokom, ki je veliko obetal. Zastavili so si visoke cilje 
in pričakovanja, in to upravičeno. 
 
OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO 

 
V torek, 14. maja, se je na OŠ Rače 
odvijala pevska prireditev Otroci 
pojejo slovenske pesmi in se veselijo, 
ki je bila hkrati vstopnica v finalni 
nastop. Med veliko 
nastopajočimi sta bili 
tudi naši pevki, in sicer 
petošolka Zoja Štern ter 
sedmošolka Manca 
Karo. Obe sta svoj 
nastop izvrstno izvedli in 

pokazali, da je pred njima svetla glasbena prihodnost. V hudi 
konkurenci pa je bilo za finalni oder prostora le za 10 izbrancev, 
katere je izbirala tričlanska komisija znanih pevcev. Zoja, ki je v 
svoji kategoriji močno izstopala tako po intonaciji kot težavnosti 
zapetega, vstopnice v finale, žal, ni prejela, je pa to uspelo Manci, 
ki je med hudo konkurenco komisijo s svojim močnim, gibkim 
glasom očitno prepričala, tako da jo bomo ponovno videli v finalnem nastopu in sonce s Poljubljeno bo spet žarelo.  
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FRAMSKI MLADINCI ZLATI  
 
Za mladinski pevski zbor OŠ Fram je bilo preteklo 
obdobje zelo pestro, polno vaj in tudi lepih doživetij.  
Na območni reviji so si pevci v lanskem letu pripeli 
možnost sodelovanja na regijskem tekmovanju, tako 
da nas je letos gnala želja po udeležbi na le-tem. Aprila 
smo končno izvedeli, da smo na tekmovanje sprejeti. 
Sledile so vaje in vaje in vaje … 
 
10. in 11. maja smo preživeli dva zelo produktivna 
dneva na CŠOD Planinka, kjer smo vadili in pilili 
revijalni oz. tekmovalni program. 

Letos smo posegli po 
zahtevnejših partiturah, 
kot je skladba 
mariborske skladateljice 
Tadeje Vulc: Love, 
ljubezen, amore, ki je bila 
lani izbrana za skladbo 
državnega tekmovanja pevskih zborov v Zagorju.  
Iz naših ust so zvenele tudi: belokranjska ljudska Zeleni Jurij in Žitni klas (Pavla 
Dolenca), katero so si učenci zaželeli kar sami. Za dobro dikcijo pesmi je poskrbela ga. 
Napast. Na intenzivnih vajah pa seveda nista manjkala niti harmonika in klarinet; 
devetošolca Martin in Simon sta tako poskrbela, da smo prepevali tudi med odmori.  
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 

FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 
Maj, 2019 

13 

13. 5. smo se udeležili revije pevskih zborov v dvorani Union, nastop je bil suveren in dober, vendar smo vadili še 
dalje in dalje. Strokovna ocenjevalka, ga. Danica Pirečnik, nam je dala še zadnje napotke pred tekmovanjem, ki 
smo jih pridno upoštevali.  
Končno je nastopil 18. 5., in s tem regijsko tekmovanje izbranih otroških in mladinskih pevskih zborov Štajerske in 
Pomurja. Nekaj treme je seveda bilo prisotne na gimnaziji Ptuj, kjer je tekmovanje potekalo, a ko smo stopili na 
oder, je ta kar izpuhtela. Nastop je bil po mnenju publike zelo energičen in prepričljiv, strokovne ocenjevalke 
tekmovanja, Danica Pirečnik, skladateljica Tadeja Vulc in Anka Jazbec, so MPZ OŠ Fram dodelile zlato priznanje.  
Vsem pevcem iskreno čestitamo za ves trud, delo in uspeh. Najlepša hvala korepetitorki, učiteljici Tadeji Antončič, 
in vsem učiteljicam in učitelju, ki so nas spremljali na tekmovanje, revijo in na intenzivnih vajah. Hvala pa tudi vam, 
dragi starši, za vso podporo, prav tako kolektivu OŠ Fram za razumevanje in spodbudo. 
 
GLASBENI SPEKTAKEL V ANGLEŠKEM JEZIKU 
 
V sredo, 22. 5. 2019, se je v popoldanskem času v 
mali telovadnici odvijala glasbeno obarvana 
prireditev Music box. Gre za prvi tovrstni muzikal, ki 
so ga izvedli učenci drugih in tretjih razredov. 
Predstava je nastala v okviru interesne dejavnosti 
Angleščina skozi glasbo, ki se je izvajala skozi vso 
šolsko leto. Rdeča nit zgodbe je popotovanje 
deklice v domišljijski svet (svet igrač, pragozd idr.), 
kjer vedno znova sreča zanimive ljudi in živali. Vsak 
od obiskanih svetov je glasbeno in plesno obarvan.  
Učenci so svojim pevskim in igralskim talentom 
navdušili prisotne in poželi bučen aplavz. 
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NAŠI ŠPORTNIKI 
 
NOGOMET – MLAJŠI DEČKI 
 

V petek, 24. 5., smo se v Draš centru, Maribor, udeležili 
predtekmovanja obmariborskih šol v malem nogometu. Pomerili smo 
se proti OŠ Miklavž in OŠ Sladki vrh in z dvema zmagama osvojili prvo 
mesto v skupini ter se uvrstili v nadaljnje tekmovanje. Šolo so 
zastopali: Bian Zupanc, Anžej Kvas, Maksim Brumec Korošec, David 
Kozoderc, Jan Pukl, Timotej Koželj in Jošt Gradišnik. 
 

ODBOJKA  
O velikih uspehih 
naših dveh ekip 
starejših učencev 
smo v Framčku že 
poročali. Tekmovanja smo se udeležili tudi v kategoriji mlajših 
deklic, kjer smo se udeležili dveh turnirjev. Na predtekmovanju 
območnih šol smo osvojili drugo mesto in se uvrstili v območni 
finale, kjer smo z eno zmago osvojili tretje mesto in zaključili s 
tekmovanjem. 
Šolo so zastopale: Maša Belas, Manca Karo, Ana Burulič, Laura 
Zorko, Nika Mišak, Zoja Jambrovič, Julija Božič, Maja Voglar 
Rodošek in Zala Badrov. 
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Tudi s fanti smo se udeležili tekmovanja v mali odbojki, čeprav je 
nihče ne trenira in smo se sicer ob nekoliko slabši konkurenci uvrstili 
na področno tekmovanje. Žal tam ostalim ekipam nismo mogli 
konkurirati in smo pristali na zadnjem, četrtem mestu, so pa fantje 
zagotovo pridobil dragoceno novo izkušnjo.  
Šolo so zastopali: Gašper in Tine Miuc, Anžej Kvas, Bian Zupanc, 
Timotej Koželj, Tine Jerenko, David Kozoderc, Žiga Repnik, Maksim 
Brumec Korošec in Jošt Gradišnik.  
 
 
 
 

 
 
 
ZAKLJUČNE EKSKURZIJE 

4. razred 
Četrtošolci smo prebudili vulkan, ki je bruhal pred 3 
milijoni let na Goričkem, se peljali skozi zgodovino 
vesolja, se spustili v globino Zemljine skorje in se z 
Olijevim vlakcem v Vulkaniji pripeljali nazaj. Preverjali 
smo tudi, kaj zmorejo naše misli in nad Pomurjem poleteli 
z balonom, seveda s pomočjo virtualne resničnosti, ki jo 
omogoča Expano multipedijska razstava. Naučili smo se 
veliko novega in se imeli odlično! 
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6. razred 
 
Na zaključno ekskurzijo so se 
šestošolci odpravili na Gorenjsko. 
Ogledali so si Prešernovo in 
Finžgarjevo rojstno hišo, 
občudovali izvir Save Dolinke, 
strmeli nad skakalnicami v Planici.  
S pletno so se zapeljali na Blejski 
otok, pozvonili v cerkvici na otoku, 
si nekaj zaželeli in sedaj čakajo in 
upajo, da se to izpolni. Za konec so 
se ustavili še v Mc Donaldsu  v Lescah. Škoda, da jih je vso pot spremljal 

dež in gorenjske pokrajine niso doživeli v vsej njeni lepoti. Kar pa je zunaj zasenčil dež, sta na avtobusu popravili 
vesela družba in dobra volja. 
  

POZDRAV IZ SARAJEVA  
 
V četrtek, 9. maja, je v dvorani Ivane Kobilce pri 
Veleposlaništvu Republike Slovenije pod 
dirigentsko palico dr. Barbare Kopačin nastopil 
Fantovski pevski zbor Pedagoške fakultete Univerze 
na Primorskem. V prepolni dvorani so zapeli 
sedemnajst prelepih slovenskih pesmi in eno 
bosansko, "Kad ja pođoh na Bembašu", ki je 
zaokrožila koncert.  
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PRAZNOVANJE SVETOVNEGA DNEVA ČEBEL 2019 V KAKNJU 
Slovenci smo čebelarski narod, več kot 10.000 Slovencev oziroma vsak 200. Slovenec čebelari, čebelarjenje ima v 
Sloveniji poseben status kmetijske dejavnosti. V Sloveniji je zato zavedanje o pomenu čebel in skrbi zanje na visoki 
ravni. 
Čebelarska zveza Slovenije je v preteklosti začela z več projekti, kot so medeni zajtrk, čebelarski krožki in sajenje 
medovitih rastlin, ki jih je javnost dobro sprejeta. Leta 2014 je dala pobudo za razglasitev svetovnega dneva čebel 
in bila med prvimi v EU, ki je leta 2011 na svojem območju prepovedala uporabo določenih pesticidov, nevarnih za 
čebele. 
Čebelarstvo v Sloveniji uživa mednarodno priznanje zaradi svojih posebnosti. Sredi 18. stoletja so se pojavili 
edinstveni pobarvani leseni čebelji panji z motivi ljudskega pripovedništva, t.i. panjske končnice, ki pomagajo 
čebelam pri orientaciji, čebelarjem pa so v pomoč pri ločevanju med čebeljimi družinami. 
V soboto, 18. 5., so učenci dopolnilnega pouka slovenščine in kulture v Kaknju ter člani Slovenskega združenja 
meščanov Jožef Špringer izdelali panjske končnice, ki so jih ob svetovnem dnevu čebel podarili Združenju 
čebelarjev »Matica« Kakanj iz Bosne in Hercegovine kot znak spoštovanja, sodelovanja in podpore njihovi 
dejavnosti, kajti vsaka tretja žlica hrane na tem svetu je odvisna od čebel, natančneje od opraševanja. 
Brez čebel ne bo življenja in pomembno je, da to sporočilo 
doseže čim večje število ljudi. 
 
SLOVENSKI ČEBELNJAK PRI PAPEŽU FRANČIŠKU 
Vatikanski vrtovi so odslej bogatejši za slovenski čebelnjak. V 
imenu Slovenije ga je papežu Frančišku ob robu splošne 
avdience podarila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Aleksandra Pivec ter tako Svetemu sedežu prenesla 
sporočilo svetovnega dneva čebel in prizadevanja Slovenije za 
zaščito čebel. (Vir: https://www.24ur.com/novice/slovenija/slovenija-bo-papezu-

francisku-podarila-cebelnjak.html) 
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19. SREČANJE UČENCEV DOPOLNILNEGA POUKA SLOVENŠČINE IN KULTURE V PRIJEDORU 
 
V soboto, 25. 5., in v nedeljo, 26. 5. 2019, je potekalo 19. 
srečanje učencev dopolnilnega pouka slovenščine in 
kulture iz BiH v Prijedoru, katerega gostitelj in 
organizator je bilo Društvo Slovencev »Lipa« Prijedor. 
 
Srečanja so se udeležili tudi učenci dopolnilnega pouka 
slovenščine in kulture iz Sarajeva, Kaknja in Zenice. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na pot so se odpravili v zgodnjih jutranjih urah in prispeli v 
Prijedor v času kosila. Po kosilu je sledil pohod na Kozaro, 
zvečer pa kulturni program, v katerem so se učenci 
dopolnilnega pouka slovenščine in kulture predstavili z 
recitacijami in pesmicami slovenskih ustvarjalcev.  
Nato je sledilo sproščeno druženje vseh učencev, ki obiskujejo 
dopolnilni pouk slovenščine v BiH. Tako so imeli otroci 
priložnost bolje spoznati svoje vrstnike iz Prijedora, Banja Luke in Tuzle, s katerimi so spletli prijateljske vezi.  
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POPESTRIMO ŠOLO 
 
Poševci smo v mesecu maju veliko ustvarjali in brali, saj 
nam vreme velikokrat ni dopuščalo, da bi skupne urice 
preživljali zunaj. Izdelovali smo papirnate gosenice, 
sončke, rože in brali knjige s poučno in vzgojno vsebino. Ko 
pa je posijalo sonce, smo se zapodili na igrišče in v naravo.  
Učencem, ki so se vso leto pripravljali na šolsko predstavo 
Music box, smo pomagali izdelati odrsko sceno. Pripravili 
smo 5 scen: džunglo, črno-belo čokolado, Barbie deželo, 
podeželje in mesto. Učenci so naslikali scene na velike 
plakate.   
Sodelovali smo na dobrodelnem pohodu Koraki za 
korakce, kjer se zbirajo donacije za oskrbo otrok s 
posebnimi potrebami in za opremljanje gibalnice za 
učence naše šole. Za stojnico sredi mestnega parka v 
Mariboru so učenci izdelali lesene sove, gosenice in 
podstavke za skodelice.  
Ker pa se že bliža konec šolskega leta (ki se je komaj prav 
začelo), smo se, da bi lahko brezskrbno stopili v poletne 
počitnice,  skupaj z učenci učili tiste predmete, ki tu in tam 
povzročajo težave. 
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ČE NE BOMO BRALI V SLOVENŠČINI, V NJEJ TUDI NE BOMO RAZMIŠLJALI 
 
Z izdajanjem knjig pri nas nikoli ni bilo mogoče obogateti, sedanje stanje pa jasno kaže, da se z založništvom ne da 
niti preživeti. Z izgubo bralcev in kupcev knjig se spopadajo tudi številni 
(evropski) trgi, pač živimo v času, ko je konkurenca prostočasnih 
dejavnosti do knjige neizprosna, prostega časa pa kronično primanjkuje. 
A nekako se zdi, da je Slovenija v primerjavi s sosednjimi trgi v posebno 
trdovratnem krču. Kriza, ki je udarila leta 2008 in od katere se 
založništvo nikoli ni opomoglo, je imela za knjižno verigo težko 
popravljive posledice. 
Število izdanih naslovov v slovenščini na letni ravni že pada, kmalu se ne 
bomo več mogli hvaliti s tem, da smo v svetovnem vrhu po številu 
izdanih knjig na milijon prebivalcev. Na tako majhnem trgu, pri jeziku s 
tako omejenim številom govorcev, je še pomembneje, da država 
zagotovi ustrezne pogoje, da bomo knjige in časopise še naprej 
ustvarjali in brali v slovenščini, to namreč ni samoumevno. Je pa za 
razvoj naše družbe, ne le za njen obstoj, ključno. Če ne bomo brali v 
slovenščini, tudi razmišljali ne bomo v slovenščini (kar se pri mladih celo 
že dogaja!), glede na globalne raziskave pa bomo tudi slabše računali, 
dosegali slabše športne dosežke, slabše pomnili in prej umirali. Ali 
drugače: več ko bomo brali, več bomo kupovali knjige, več bo 
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pobranega davka, višji bo BDP, višja bo stopnja inovativnosti, večja bo naša konkurenčnost, bolj bomo pripravljeni 
na industrijo 4.0. Ustrezno okolje za to pa pri nas, v Sloveniji, lahko vzpostavimo le s kombinacijo usklajenih 
ukrepov, ki vključujejo tako davčne olajšave kot neposredne finančne spodbude celotni knjižni verigi in promocijske 
ukrepe na nacionalni ravni. Ali se za slovensko knjigo lahko potrudimo vsaj toliko, kot se za slovensko meso ali 
mleko? (Vir: https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/ce-ne-bomo-brali-v-slovenscini-v-njej-tudi-ne-bomo-razmisljali-183979.html?fbclid=IwAR1Pdbtk-
xrsBptAFndqugzpuXYrlFIlJeOPGBIarHqSADm0_g6N50ZaCbA) 
 
 

V RAČAH BEREJO, USTANOVILI SO LITERARNI KLUB 
 
Že nekaj let je ob branju knjig in obiskovanju različnih dogodkov v Mariboru in po Sloveniji med posamezniki v 
občini Rače - Fram dozorevala ideja, da bi bilo izjemno dobro za kraj in občino, če bi imeli možnost organiziranega 
srečevanja ljubitelji knjig, ki bi se srečevali z različnimi avtorji knjig in razvijali dialog o literaturi. Tako je bil maja 
letos ustanovljen Literarni klub (LK) KUD Rače. "Nimamo namena vedno samo vabiti avtorje knjig, ampak bodo v 
okviru naših srečevanj potekali tudi pogovori o različnih knjigah. Nabor knjig iz Bralne značke za seniorje bo rdeča 
nit naših srečevanj," je povedala Danila Žuraj iz KUD Rače. Literarni klub vabi na srečanja vse, ki radi berejo in jih 
literatura zanima. "Ljudje zelo radi berejo. Direktorica Mariborske knjižnice Dragica Turjak je povedala, da morajo 
podaljševati ure, ko je v občini prisoten bibliobus, ker je toliko izposoje.«  (Vir: https://www.vecer.com/v-racah-berejo-ustanovili-so-

literarni-klub-10025013) 
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