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Začelo se je novo šolsko leto in v našo šolo je prvič vstopilo 17 zvedavih prvošolcev, ki je šolski prag
prestopilo z radovednostjo in pričakovanjem. Ob gledališki igri so se že prvi dan sprostili in spoznali, da bo
tudi v šoli zabavno. Želimo jim, da bo prehod iz igralnic v učilnico blag in mehak.

VEČERNICA
Andrej E. Skubic je za knjigo Babi nima več telefona iz serije Trio Golaznikus prejel nagrado časnika
Večer za najboljše izvirno leposlovno delo za otroke in mlade, izdano v lanskem letu. Knjigo je z
ilustracijami opremila Tanja Komadina. Že 23. večernico so Skubicu podelili 19. septembra v Murski
Soboti. Avtor je v pogovoru za posebno prilogo Večera povedal, da ga je k pisanju serije potegnila
sinova domišljija. Želel je spisati nekaj »bolj za fante«, ni pa se zavedal, da se bo knjiga razvila v
serijo.
»V resnici je tudi otroško življenje precej stresno, polno čustveno zapletenih odnosov in izzivov, zato
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jih nima smisla zavijati v vato – bolje jim je pomagati izživeti te strahove, odkriti možne rešitve, se poskusiti vživeti v drugega.
Kot pravi Tomaž: Mami, verjemi mi, da je komplicirano biti majhen,« je v pogovoru med drugim dejal Skubic.
Babi nima več telefona je druga knjiga iz Skubičeve štiridelne zbirke Trio Golaznikus, ki izhaja pri Mladinski knjigi. Kot je v
utemeljitvi zapisal predsednik nagrade za večernico, Igor Saksida, serijo sestavljajo prepletene kratke pripovedi o prijateljstvu
med deklico Lijo in dečkoma Liamom in Tomažem.
V nagrajenem delu pa gre po Saksidovi presoji Skubic še naprej: »Med dogodivščine tria vplete sijajno zgodbo o možnosti
empatije med mladostniki, v kateri je rahločutno zajeto tudi soočanje s smrtjo bližnjega.« V seriji sta izšli še knjigi Golazni iz
omare in Težave z angelčki. (Vir: https://www.delo.si/kultura/knjiga/vecernica-andreju-e-skubicu-za-knjigo-babi-nima-vec-telefona-226762.html)

ŠPORTNI DAN
V sredo, 18. 9. 2019, je bil izveden 1. športni dan v
tem šolskem letu za učence 1. in 2. razredov, 4. in
5. razredov ter učence od 7. do 9. razreda.
Učenci 1. in 2. razredov so se odpravili na krajši
pohod po bližnji okolici šole. Učenci 1. razredov so
se izpred šole odpravili proti Morju, kjer so se med
potjo ustavili v vrtcu Fram in pozdravili
vzgojiteljice in prijatelje, ki še obiskujejo vrtec.
Srečanje je bilo zelo prijetno in čustveno.
Učenci 2. razredov so svoj pohod prav tako pričeli
pred šolo in se odpravili do kmetije Štern. Nato so
pot nadaljevali do domačije Sagadin, od koder so
se po markirani poti vrnili nazaj do šole.
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Učenci 4. in 5. razredov so se odpravili na Tri
Kralje, kjer se so sprehodili po Urškini poti.
Učence 5. razredov je Urška povabila na pot
mimo cerkve Sv. Treh kraljev, Velikega vrha,
Urškinega križa, Črnega jezera do Osankarice,
kjer jih je čakal avtobus. Učenci 4. razredov
pa so se odpravili po isti poti, vendar v
nasprotno smer, tako da so svojo pot pričeli
na Osankarici.
Učenci so ob pridobivanju vzdržljivosti s
pohodništvom urili tudi svoje čute na
interpretativni učni poti in se sprostili ob
lepotah Črnega jezera, ki je zaradi debele
plasti temnega mulja na dnu jezera prav zares
črno.
Učenci od 7. do 9. razreda so se odpravili na
pohod na Donačko goro. Avtobus jih je izpred
šole odpeljal do Štumberske kapelice v
Stopercah, kjer so pričeli s pohodom. Pot jih
je vodila najprej po asfaltirani cesti po dolini,
nato po urejeni makadamski poti skozi gozd
in preko travnika do planinskega doma Rudijev dom. Učenci, ki se niso odpravili na vrh Donačke gore, so na Rudijevem domu
izkoristili priložnost daljšega počitka, najbolj vztrajni in zagreti pa so se po 15-minutnem počitku odpravili na vrh Donačke
gore, kjer so bili, kljub oblačnemu vremenu, nagrajeni z izjemno lepim razgledom. Ob vrnitvi do Rudijevega doma smo se vsi
skupaj po markirani planinski poti odpravili proti Kupčinjemu vrhu oziroma do smerne table za Žetale, kjer nas je čakal
avtobus, da nas odpelje nazaj v šolo.
Kljub oblačnemu vremenu je bila izkušnja pohoda prijetna in vredna ponovitve.
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FRAMSKA DRŽAVNA PLAVALNA PRVAKINJA
V soboto in nedeljo, 13. in 14. 7. 2019, se je odvijalo državno prvenstvo v plavanju za
mlajše dečke in deklice. Nastopilo je kar 326 plavalcev in plavalk. Za odličen rezultat
za svoj klub in zase osebno pa je poskrbela naša petošolka Lina Maltarić, ki je postala
državna prvakinja na 50m prsno. Odplavala je najboljši rezultat sezone, in to s časom
40.05s, kar ji je prineslo tako pomemben naziv. Poleg le-tega je osvojila še dve četrti
mesti na 100m in 200m prsno. Iskrene čestitke.
MALE SIVE CELICE

V torek, 24. 9. 2019, je na OŠ Rada Robiča Limbuš potekalo
predtekmovanje za oddajo Male sive celice, katerega sta se
udeležili tudi dve ekipi OŠ Fram. Prvo so sestavljali: Tara
Medved, Anej Grujič in Tonja Unuk, drugo pa Urban
Polenčič, Žan Tertinek in Aleksandra Anastasova.
Učenci so se izredno zavzeto in uspešno lotili miselnih
izzivov, ki so jih pripravili organizatorji oddaje, vendar se jim
ob hudi konkurenci žal ni uspelo uvrstiti v nadaljnjo stopnjo
tekmovanja.
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ODBOJKA NA MIVKI
V sredo, 25. 9. 2019, je bilo odigrano državno polfinale skupine A v odbojki na
mivki za dečke. Udeležilo se ga je osem ekip iz vzhodne Slovenije. Fantje so
odigrali pet tekem ter s tremi zmagami in dvema porazoma proti ekipi iz
Braslovč, prvič v predtekmovanju in kasneje v finalu, osvojili odlično drugo
mesto. V državni finale se je s petimi zmagami uvrstila ekipa OŠ Braslovče.
Šolo so zastopali (na fotografiji od leve proti desni): Aljaž Hojnik, Jakob
Ogorevc, Vito Gojkovič in Marko Pliberšek. Zaradi poškodbe se tekmovanja ni
udeležil Maj Toplišek.

JESENSKO PRVENSTVO V KROSU ZA OSNOVNE ŠOLE
V petek, 20. 9. 2019, je na travnati površini v Športnem
parku Tabor v Mariboru potekalo jesensko prvenstvo v
krosu za osnovne šole, katerega so se udeležili tudi
nekateri učenci naše šole in dosegli lepe rezultate.
V kategoriji dečki 2013 je v teku na 300m Jure Vračič iz 1.
razreda zasedel 12. mesto.
V kategoriji dečki 2011 je v teku na 500m Jan Krajnc iz 3.
razreda zasedel 13. mesto.
V kategoriji deklice 2010 je v teku na 500m Taja Lešnik iz
4. razreda zasedla 2. mesto, Jerneja Šnuderl, prav tako iz
4. razreda, pa 6. mesto.
V kategoriji dečki 2009 je v teku na 500m Bine Gojkovič
iz 5. razreda zasedel 1. mesto.
V kategoriji dečki 2008 je v teku na 500m Jaša Šoba iz 6.
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razreda zasedel 6. mesto.
V kategoriji deklice 2007 pa so našo šolo zastopale kar 3 učenke, in sicer Tara Medved, ki je zasedla 6. mesto, Hana Šnuderl 7.
in Ana Burulič 8. mesto. Vse tri učenke v tem šolskem letu obiskujejo 7. razred.
Čeprav se je krosa, ki med učenci ni najbolj priljubljena atletska disciplina zaradi vzdržljivostne note, udeležila manjša skupina
učencev naše šole, so se le-ti izjemno potrudili in zelo uspešno branili barve naše šole.
LOGIKA
Letošnjega šolskega tekmovanja iz znanja logike se je udeležil 101 tekmovalec naše šole. Prejemniki bronastih priznanj so
objavljeni na spletni strani ZOTKS, na povezavi: https://www.zotks.si/logika/rezultati.
Na državno tekmovanje, ki bo potekalo v soboto, 19. 10. 2019, na OŠ Majšperk, so se uvrstili: Eneja Zavec Blažič iz 7.a, Miha
Gorše Pihler iz 8.a, Nuša Ačko iz 9.a in Aleksandra Anastasova iz 9.b.
Vsem čestitamo in obljubljamo, da bomo v soboto, 19. 10. 2019, stiskali pesti.

POLETNO–JESENSKA ŠOLA V NARAVI UČENCEV 9. RAZREDA
Čeprav je bil petek 13., ko smo se z razredom odpravili na končni izlet, ni bil tako nesrečen, kot pravi pregovor.
V zgodnjih jutranjih urah smo začeli pot proti Vodicam. Okoli poldne smo prispeli na cilj, kjer so nam na kratko predstavili, kaj
bomo počeli naslednja dva dneva. Takoj po kosilu smo se razdelili v skupine, v okviru katerih smo se učili in preizkušali nove
vodne športe. Učili smo se jadrati, supati, surfati in voziti s kajaki. Nedeljski dopoldan smo izkoristili za še zadnji skok v vodo.
Okoli dveh popoldan smo namreč začeli pot proti Sloveniji, vendar smo se še prej ustavili v zabaviščnem parku Fun Park
Biograd, kjer smo preizkusili vse atrakcije, tudi tiste najbolj strašne. Ura je bila polnoč, ko smo prispeli pred šolo. Na izletu
smo uživali, a je veliko prehitro minil.
(Nuša Ačko, 9.a)
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OBLIKOVALNI KROŽEK
Ježek teka, teka in se kotali…
Kaj pa je nabodel, prepuščamo vaši domišljiji.
JUMICAR DAN
26.septembra so četrtošolci izvedli dan z
Jumicarjem. Vse ure pouka so namenili varni hoji v prometu, zaključili pa z vožnjami
avtomobilčkov na poligonu.
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NOVICE IZ SARAJEVA
Učiteljica Mateja Kregar, sicer učiteljica 5. razreda na naši šoli, tudi letošnje šolsko leto preživlja kot učiteljica slovenskega
jezika za učence iz Sarajeva in okolice, ki se želijo naučiti našega jezika in pridobiti znanje o naši kulturi in navadah. Občasno
nas bo seznanjala s svojim delom ter novostmi, ki jo bodo spremljale na njeni začasni poti. Z nami je delila pesem učiteljice
Nine Jelen iz OŠ Ivana Skvarče, iz katere povzemamo le začetek in konec, vendar bistvo povedanega: »Učitelj ni samo učitelj,
učitelj je po malem vse. A učitelj je zares učitelj, če ima na pravem mestu srce.« Vsak učitelj se pri delu v šoli preizkuša v
mnogih poklicih: je zdravnik, odvetnik, računovodja, turistični vodič, igralec, terapevt, psiholog in še bi se kaj našlo,
najpomembneje pa je, da ima dovolj veliko srce, v katerega shrani prav vsako majhno dušico, za katero poskrbi, ko je to
potrebno.
6. septembra so Slovensko društvo Cankar v Sarajevu s
svojim obiskom v prostorih društva počastili minister za
Slovence v zamejstvu in po svetu, Peter Jožef Česnik,
državna sekretarka Urada Vlade Republike Slovenije za
Slovence v zamejstvu in po svetu, Olga Belec, veleposlanica
Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, Zorica Bukinac,
in Zvone Žigon, vodja sektorja za Slovence po vsem svetu.
Goste sta pozdravili predsednica društva, Verica Džindo,
podpredsednica Dina Maksumić ter člani upravnega in
nadzornega odbora SD Cankar ter častne članice in člani
društva. Prisotna je bila tudi prva učiteljica slovenskega
jezika in kulture od ponovne ustanovitve društva, Ana
Bozanović, in sedanja učiteljica, Mateja Kregar, katero je
Ministrstvo za šolstvo RS angažiralo za organizacijo za
poučevanje dopolnilnega pouka slovenskega jezika in
kulture v BiH za vse potomce Slovencev, ki živijo tukaj. Vsi
so bili seznanjeni z delom in dejavnostmi Slovenskega društva Cankar.
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MEDNARODNO SREČANJE SLOVENSKIH ZBOROV
V soboto, 28. septembra 2019, je bilo v Domu oboroženih sil Bosne in Hercegovine organizirano srečanje slovenskih pevskih
zborov iz Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine v organizaciji Slovenskega društva Cankar iz Sarajeva. Potekalo je pod
pokroviteljstvom in ob podpori Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter pomoči Ministrstva obrambe Bosne in
Hercegovine.
Na koncertu so nastopili moška pevska skupina Fantje in mešani pevski zbor Slovenskega društva Kredarica iz Novega Sada,
ženski pevski zbor Slovenčica iz Tuzle, mešani pevski zbor Društva Slovencev Triglav Davorin Jenko iz Banja Luke, moški
pevski zbor Kapele iz Slovenije, mešani pevski zbor Globoko iz Slovenije in mešani pevski zbor Camerata Slovenica
slovenskega društva Cankar iz Sarajeva.
V prepolni dvorani se je vsak zbor predstavil s tremi slovenskimi pesmimi, na koncu pa so vsi skupaj zapeli pesem vseh
zborov, Rož, Podjuna, Zila, skladatelja Pavla Kernjaka.

EVROPSKI DAN JEZIKOV
V mesecu septembru praznujemo jezikovno in kulturno raznolikost Evrope, posebej poudarjamo jezikovno pestrost
slovenskega govornega področja.
Evropa je jezikovno bogata – obstaja več kot 200 evropskih jezikov in še veliko več tistih, ki jih govorijo državljani, katerih
družine izhajajo iz drugih celin. To je pomemben vir, ki ga moramo prepoznati, uporabiti in ceniti.
Učenje jezikov prinaša koristi mladim in starim – nikoli nismo prestari, da bi se učili jezika in uživali nove možnosti, ki jih to
prinaša. Četudi poznamo samo nekaj besed jezika države, kjer smo na obisku (na primer na počitnicah), nam to omogoča
navezovanje stikov in nova prijateljstva.
Učenje jezikov, ki jih govorijo drugi ljudje, nam omogoča boljše medsebojno razumevanje in premagovanje kulturnih razlik.
(Vir: https://edl.ecml.at/Home/WhyaEuropeanDayofLanguages/tabid/1763/language/sl-SI/Default.aspx)
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NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA: BEREŠ? BEREM. BERIMO SKUPAJ!
Letošnji nacionalni mesec skupnega branja 2019 bo potekal od 8. septembra
(mednarodni dan pismenosti) do 13. oktobra (zaključek Tedna otroka). Z njim se tudi
Slovenija pridružuje evropski kampanji EURead.
Organizatorji in pobudniki projekta so za ta dogodek pripravili novinarsko konferenco,
na kateri so sodelovali dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, dr.
Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, in Renata
Zamida, direktorica Javne agencije RS za knjigo. Ob tej priložnosti se je Slovenija pridružila široko zasnovani evropski
kampanji Evropa bere, ki povezuje obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi, z namenom dvigniti zavest o pomembnosti
izobraževanja
in
pismenosti
v
zgodnjem
otroštvu.
(Vir:
https://www.mlad.si/blog/nacionalni-mesec-skupnega-branja2019/?fbclid=IwAR3jI6o3XPwQXZyPA63fGuJesr6LlLUqdg48cIiIBaRJQJWGWNNnXPFE5V0)

SPOMIN NA VIHRE 2. SVETOVNE VOJNE
MePZ dr. Pavel Turner Fram in učenci OŠ Fram so 24. septembra
nastopili na spominskem dogodku narodnoosvobodilnega boja
na Planici pri turistični in eko kmetiji Pri Baronu. Tudi v novih
rodovih gojimo spomin in opomin na nesmiselnost vojn ter
počastimo spomin na požige pohorskih kmetij.
HUMANITARNA
NADALJUJE

AKCIJA

ZBIRANJA

ZAMAŠKOV

SE

V prvem nadstropju bo v ta namen postavljen manjši zabojnik,
kamor lahko oddate zamaške. Vanj ne sodijo ostali predmeti,
prav tako ne ostanki hrane. Skupaj naredimo nekaj koristnega za
naravo in tistega, ki potrebuje pomoč.
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SLOVENSKI ODBOJKARJI PONOVNO SREBRNI
Slovenska odbojkarska reprezentanca je po letu 2015 še drugič na evropskem
prvenstvu osvojila srebrno medaljo. Potem ko je bila pred štirim leti od njih
boljša Francija, je morala tokrat v Parizu premoč priznati Srbiji. Zadnje
eksplozije navdušenja v slovenski odbojkarski pravljici na žalost tako ni bilo in
Zdravljice po finalu evropskega prvenstva tudi ne (je pa zato a cappella
zazvenela iz tisočih grl po zmagi nad Poljaki), a slovenski navijači so se pokazali
kot složni podporniki naših športnikov.
(Vir: https://www.dnevnik.si/1042909608)

Osnovna šola Fram z letošnjim šolskim letom vstopa v že tretji mednarodni projekt, ki bo tekom
dveh let obarvan s športom, zdravjem in medkulturno-jezikovno ozaveščenostjo. Gre za
strateško partnerstvo med šolami, ki temelji na izmenjavi učencev.
Kot navajajo v krovni organizaciji Cmepius (http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/) je
namen KA2 projektov dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela,
modernizacija institucij in inovacija družbe. Aktivnosti znotraj KA2 morajo prinašati dolgoročne
pozitivne učinke na sodelujoče organizacije, sisteme VIZ in tudi na posameznike, ki so
neposredno ali posredno vključeni v projekte. Ti pa morajo na sistemski ravni sprožiti
modernizacijo in krepitev sistemov vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in mladine za odzivanje
na sodobne izzive (zaposljivost, gospodarska stabilnost in rast, aktivno sodelovanje v družbi).
Namen aktivnosti je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in implementacijo
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inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.
Partnerske države (Nemčija, Ciper, Španija, Finska in Slovenija) bomo pod spodbudnim naslovom OVERCOME (Premagajmo)
združile skrb za duševno in telesno zdravje, obenem spoznavale tuje kulture in navade ter premagovale jezikovne ovire.
Veliko pozornosti bomo posvetili tudi inkluziji in umeščanju otrok s posebnimi potrebami ter priseljencem.
Kot prva gostiteljica je določena prav naša šola, ki bo februarja 2020 zaorala ledino.
ZDRUŽIMO MOČI IN PREMAGAJMO OVIRE
Mednarodni projekt v krovnem naslovu Premagajmo kar kliče po notranji moči, s katero kljubujemo strahovom in dvomom. K
zdravemu telesu pripomore zdrav duh, katerega bomo tekom projekta še bolj krepili in se posvečali tako duševni kot tudi
mišični moči. Ob tem bomo spodbujali tudi prijateljstvo in sodelovalno noto, ki bo učence in delavce povezovala v športnem
in ustvarjalnem duhu. Sedmošolke so si v okviru razširjenega programa pod vodstvom mentorice Janje Fideršek zadale svoje
pridobljeno znanje prenašati na naše najmlajše, prvošolce. Tako enkrat na teden skupaj telovadijo, zabavajo, predvsem pa
premagujejo ovire in premoščajo razlike.
PREPOVEJMO TELEFONE OSNOVNOŠOLCEM
Na pobudo slovenskih pediatrov bo Evropska konfederacija primarnih pediatrov pozvala k ukrepanju proti pretirani uporabi
nove tehnologije pri mladostnikih, med drugim si bodo prizadevali za prepoved elektronskih naprav v osnovnih šolah. Kaj o
tem meni dr. Miha Kramli, vodja edine ambulante za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti pri nas?
Evropska konfederacija primarnih pediatrov od politike, izobraževalnih ustanov, družin zahteva ukrepe pri omejitvi zaslonov
pri otrocih in mladostnikih. Pediatri svetujejo prepoved mobilnih naprav v šolah, saj je to velikokrat edini čas, ki ga učenci
preživijo brez zaslonov. Starši elektronske naprave pogosto uporabljajo namesto varušk, tudi med hranjenjem, kar
strokovnjaki odločno odsvetujejo.
Slovenske šole urejajo uporabo mobilnih telefonov z notranjimi pravili. V Franciji so denimo njihovo uporabo v šolah že
prepovedali z zakonom. Vse več raziskav namreč potrjuje, da pretirana in prezgodnja raba zaslonov slabo vpliva na možgane,
vse več je duševnih stisk, da o sevanju in zasvojenosti ne govorimo. Hiperaktivnosti, motenj pozornosti in koncentracije je več
kot kadarkoli, ogromno je medvrstniškega nasilja. Otroci so neprespani, utrujeni, do gibanja in druženja jim več ni, raje
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strmijo vsak v svoj zaslon. Svarila strokovnjakov so zastrašujoča: več časa ko mladostniki preživijo pred zasloni, večja je
verjetnost, da bodo zapadli v depresijo. Vrstijo se težave s tesnobo in duševne stiske. A danes ima že skoraj vsak drugi
drugošolček svoj telefon!
Še enkrat: osnovnošolec ne sme biti lastnik naprav. »Prva stvar, ki jo je treba poudariti,« je odločen dr. Kramli, »je, da
osnovnošolec ne more biti lastnik pametnega telefona, tablice in računalnika. Lahko pa vse te naprave uporablja. Imamo pa
osnovnošolce, ki so lastniki pametnih telefonov in gredo zvečer z njimi spat. Starši si niti ne predstavljajo, da so potem vse
noči na svetovnem spletu in ko bi se zjutraj morali aktivirati za v šolo, se le z veliko težavo ali pa se sploh ne morejo.«
Odvisnost in zasvojenost. »Osnovnošolci, pa tudi odrasli ljudje, bomo od tehnologije vedno bolj odvisni,« meni po drugi
strani. »In to je nekaj čudovitega, saj nam pomaga, imamo več informacij, znanja, hitreje kaj opravimo ... Odvisnost od
tehnologije je torej v redu, ni pa dobra zasvojenost. To dvoje moramo ločiti.«
Utrujeni in podivjani možgani. »Kadar delam s pomočjo nove tehnologije, me možgani opozorijo, da sem naveličan, utrujen,
komaj čakam, da naredim odmor. Kadar sem na računalniku zaradi sprostitve, igric, družbenih omrežij, pa me možgani
spodbujajo, da sem pred zaslonom vedno dlje, nagovarjajo me k vedno večjim tveganjem. Zato moramo ločevati med delom
z novo tehnologijo in zabavo z njo. Tu je treba postaviti prostorske in časovne omejitve uporabe. Če je bil Jože 25 let
alkoholik, zdaj pa že štiri leta ne pije, ga ne bom zaprl v vinsko klet, ker bo skušnjava zanj prevelika. Če desetletniku rečemo,
naj gre spat, v sobi pa ima telefon, televizijo, računalnik in play station, je prav tako zanj skušnjava prevelika. To ne pomeni,
da osnovnošolec ne more delati s pomočjo tehnologije, mora se jo naučiti uporabljati in si z njo pomagati, ne more pa biti
njen lastnik,« še enkrat ponovi Kramli.
Notranja smrt. »Nevrologi pravijo, da modra svetloba in še nekaj drugih dejavnikov povzročajo nespečnost, lahko vplivajo na
del v možganih, ki povzroči, da sem pripravljen ob dveh ponoči vstati in iti na 'foto lov', ubije pa sposobnost za početi tisto,
kar nas veseli. Ubije strast, navdušenje, nič več nas ne veseli, vedno bolj smo otopeli, brezbrižni, vedno težje se
skoncentriramo. Postajamo globoko pasivni. Temu rečemo notranje umiranje ali notranja smrt«, nadalje pojasnjuje Kramli.
(Celoten članek si lahko preberete v 37. številki revije Zarja Jana (10.9.2019).
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Dobrodošlo, novo šolsko leto. Poletje se
je poslovilo in jesen se bohoti v svojih
pisanih barvah. Tako smo tudi "poševci"
konec septembra ponovno pričeli z
našimi druženji.
Letos smo šolsko leto začeli s tremi
delavnicami. Prva je Mmm ... diši, kjer
bomo vsako sredo v šolski kuhinji
preizkušali najboljše recepte, ali pa si
bomo omislili povsem nove - svoje.
Druga delavnica je delavnica Bralne
urice, kjer ob torkih in sredah zjutraj
skupaj beremo poučne knjige, se o
prebranem pogovarjamo in tudi kaj
narišemo. Ob ponedeljkih in petkih po
pouku pa se odvija Eko gozdna delavnica, kjer bomo ob lepem vremenu odšli na sprehod v bližnji gozd, v naravo, prebujali
svoje čute v naravi; ostale ure pa bomo namenili ustvarjanju iz naravnih in odpadnih materialov, oblikovanju, barvanju in še
čemu. V sredini meseca oktobra bomo začeli s še eno delavnico, to je Joga za otroke. Joga krepi otrokov nadzor nad čustvi,
izboljšuje telesno držo, izboljšuje imunski sistem, telo postane bolj skladno in gibljivo, okrepijo se mišice, spodbuja
ustvarjalnost - tako da že komaj čakamo na naša četrtkova druženja, ki bodo potekala v gibalnici v Turnerju.
Delavnice bomo skozi šolsko leto prilagajali letnim časom in kakšno delavnico še dodali oz. spremenili, o posameznih
dogodkih projekta Popestrimo šolo in počitnicah, ki jih bomo skupaj aktivno preživeli, pa bodo vse informacije podane preko
e- asistenta in na oglasni deski na stopnišču.
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JESEN V GOZDU
Prvi jesenski dnevi, ko se narava prične spreminjati in odevati v pisane
barve, so bili kot nalašč za literarno ustvarjanje in poustvarjanje na
temo o jeseni.
JURČEK
Sonček, sonček toplo sije
in v gozdu jurček klije.
Jurček, jurček je vesel,
saj ga je sončni žarek ogrel.

V framskem gozdičku je sonček sijal,
privabil je mene in marsikatero žival.
Je listje šumelo, bilo pisano zelo,
je teta jesen poskrbela za to.
Iz listja svetlikali so se zelo
pisani klobučki, nalašč za mojo košarico.

(Anej Korošec, 5. a)

ŽUŽELČJI PLES
V smrekovem gozdu sredi noči
v mraku začel se žuželčji je ples.
Mnogo žuželk je trepetalo, plesalo
in napolnilo žuželčjo dvorano.
V ritmu so se muhe zavrtele in kobilice ujele.
Pajek stal je ob strani in polovil muhe v žuželčji dvorani.

Sem najprej zaplesala,
po listju čofotala,
med vejami stala,
pridno čakala,
da moje oko zasijalo bo,
ko košaro napolnilo bo - gobanov sto.
(Nina Mikolič, 5. a)

(Žiga Grobelnik, 5. a)

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram
Urednice: Simona Napast, Valentina Gselman, Jelka Bojc
Zbral in uredil: uredniški odbor
Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, VALENTINA GSELMAN, ČRTOMIR GOJKOVIČ, VESNA LEŠNIK, JASMINA PETELINŠEK,
MATEJA KREGAR, POLONA KREGAR, BLAŽ PREGLAU, TADEJ STERNAD, DORA OŽVALD, NINA KRAMER, BERNARDA ŠIBILA
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače.

