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Zdi se, kot bi se novo šolsko leto pričelo nedolgo nazaj, dejansko pa že kar 

slabega pol leta zahajamo v hram učenosti, pridobili smo že vrsto nagrad za 

svoje delo,  ki bodo na uvid na polletnem obračunu – ocenjevalni konferenci. 

Ocen nam torej ne manjka, kar pa močno pogrešamo, je sneg. Mraz stiska, 

snega od nikoder, morda ga prinese prvi mesec drugega polletja. Močno 

upamo. 
 

 
 

 

160-LETNICA  ROJSTVA SKLADATELJA HUGA WOLFA 
 
Več slovenskih kulturnikov in umetnikov bo letos slavilo visoke življenjske jubileje, 
med njimi pesnica Neža Maurer in skladatelj Mojmir Sepe, ki bosta dopolnila 90 let, 
deset let manj literati Tone Partljič, Niko Grafenauer in Ervin Fritz.  
Ministrstvo za kulturo je leto 2020 namenilo spominu na 160. obletnico rojstva 
skladatelja Huga Wolfa. Posebej svečano bo v njegovem rojstnem mestu, Slovenj 
Gradcu. V njegovi rojstni hiši je v zadnjem obdobju do začetka obnove v letu 2010 
delovala slovenjgraška glasbena šola, stavbo pa so na to obnovili v okviru priprav na 
sodelovanje Slovenj Gradca v mariborskem projektu Evropska prestolnica kulture in 
jo odprli maja 2011. Od takrat v stavbi delujeta spominski muzej Huga Wolfa in 
dokumentacijski center, v njej so še knjižnica s čitalnico, manjša avdio-video dvorana 
in manjša koncertna dvorana. 
Hugo Wolf se je rodil 13. marca 1860. Njegov prvi glasbeni učitelj je bil oče Filip, ki je 
doma rad muziciral. Mladenič je imel z obveznim šolanjem precej težav, na spletni 
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strani ustanove Hiša Huga Wolfa preberemo, da se "njegovo izobraževanje po dvojezični štirirazrednici v Slovenj 
Gradcu nadaljuje na gimnaziji v Gradcu, v Šentpavlu v Labotski dolini, kasneje enako neuspešno tudi v Mariboru". 
Kot petnajstletnik je šel na Dunaj na konservatorij za glasbo, a šolanja ni končal. Toda že ko je bil star malo čez 
dvajset let, je s svojimi deli, predvsem samospevi, zaslovel po vsej Evropi. Ko je leta 1903 umrl na Dunaju, star 43 
let, je za seboj pustil obsežen opus. Napisal je več kot 300 samospevov, opero Der Corregidor, simfonične pesnitve, 
zborovske skladbe ter komorna in klavirska dela.    (Vir: https://www.vecer.com/2020-bo-leto-huga-wolfa-10111263) 

 
V Mariboru je bil leta 2010 ob 150. obletnici rojstva skladatelja slovenskih korenin Huga Wolfa na pobudo Društva 
nemško govorečih žena Mostovi iz Maribora ustanovljen komorni zbor Hugo Wolf. V zboru prepeva 30 pevk in 
pevcev pod vodstvom mariborskega pevskega pedagoga Aleša Marčiča, med njimi tudi naša učiteljica Dora Ožvald. 
Glavni cilj delovanja zbora je skozi glasbo povezovati različne kulture, kar predstavlja vodilo pri izboru literature in 
sestavi koncertnih programov. Zbor posveča posebno pozornost obujanju spomina na 
pozabljene skladatelje in glasbenike, ki so bili na tak ali drugačen način povezani z 
Mariborom. 
 
OBLETNICA ROJSTVA JOŽETA PLEČNIKA  
 
23. januarja je minilo 148 let od rojstva velikega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, 
ki je usodno zaznamoval podobo Ljubljane pa tudi Dunaja, Prage in Beograda. 
Plečnik se je rodil v Ljubljani, ki je takrat spadala pod Avstro-Ogrsko, študiral pa je v 
Gradcu in na Dunaju pri priznanem arhitektu in pedagogu Ottu Wagnerju. V času, ko je 
delal v Wagnerjevem biroju, je bil Plečnik povezan s šolo dunajske secesije, nato pa se 
je preselil v Prago, kjer je poučeval in vplival na mlajšo generacijo arhitektov, ki je nato 
ustanovila avantgardno češko kubi stično gibanje v dvajsetih letih. Plečnik je bil tudi 
vodja obnove Hradčanov, srednjeveškega praškega gradu, ki kraljuje nad češko 
prestolnico. 
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Leta 1921 se je Jože Plečnik na povabilo stanovskega kolega Ivana Vurnika vrnil v Ljubljano, kjer je s prekinitvami 
zaradi del v Pragi ostal do smrti in kjer je pustil največji pečat. V dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja je preobrazil 
podobo Ljubljane, poleg cerkva je zasnoval mostove in oblikoval obrežje Ljubljanice, tržnico, spomenike, trge in 
parke, pokopališče Žale, Narodno univerzitetno knjižnico in še kaj. 
 
Po 2. svetovni vojni se je arhitekt po nekaterih pričevanjih znašel v nemilosti komunistične oblasti, ki naj ji ne bi 
ustrezale njegova zavezanost klasični arhitekturi in predanost katoliški veri. Začel se je zmanjševati njegov vpliv na 
ljubljanski univerzi, dobival je vse manj pomembnih naročil. Kljub temu so ga po smrti, leta 1957, pokopali z 
državniškimi častmi na Žalah. Njegovo delo so v šestdesetih in sedemdesetih letih v večji meri zanemarjali, v 
osemdesetih in devetdesetih pa je s postmodernizmom prišla nova doba rabe klasičnih oblik in motivov v 
arhitekturi, in s tem obnovljeno zanimanje za Plečnikove stvaritve. Po njem so poimenovali najvišja slovenska 
priznanja za arhitekturo: od leta 1973 vsako leto Sklad Jožeta Plečnika objavi razpis za Plečnikovo nagrado in 
Plečnikove medalje. Petdeseto obletnico njegove smrti je leta 2007 država obeležila s Plečnikovim letom. 
     (Vir: https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/foto-plecniku-se-je-za-rojstni-dan-poklonil-tudi-slovenski-google/275330) 

 

PETER SVETINA NOMINIRAN ZA PRESTIŽNO 
ANDERSENOVO NAGRADO  
 
Pisatelj in pesnik Peter Svetina se je uvrstil med finaliste za 
Andersenovo nagrado (Hans Christian Andersen Award), najvišje 
mednarodno priznanje na področju mladinske književnosti, kot so 
sporočili iz slovenske sekcije Mednarodne zveze za mladinsko 
književnost (IBBY). 
Nagrada Hansa Christiana Andersena se podeljuje bienalno 
avtorju in ilustratorju na področju mladinske književnosti za 
celoten opus. Tako med avtorji kot med ilustratorji je bilo izbranih 
šest finalistov. Razglasitev nagrajencev bo 30. marca na sejmu otroških knjig v Bologni, nagradi pa bosta podeljeni 
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na 37. mednarodnem kongresu IBBY v Moskvi, septembra 2020. Slovenska sekcija IBBY je za Andersenovo nagrado 
nominirala tudi ilustratorja Damijana Stepančiča. Ta se je s slikanico Arsenije!, ki sta jo ustvarila z Lucijo Stepančič, 
uvrstil na seznam izjemnih mladinskih knjig, ki jih žirija za Andersenovo nagrado priporoča za prevode v tuje jezike. 
Slikanica Arsenije!, spomini borca na 1. svetovno vojno, je izšla pri založbi Miš (2017). 
Peter Svetina in Damijan Stepančič sta tudi avtorja letošnje poslanice Mednarodne zveze za mladinsko književnost 
(IBBY) ob 2. aprilu, dnevu knjig za otroke. Poslanica Lakota po besedah je že potovala k vsem sekcijam IBBY po 
svetu, kjer bo nagovarjala mlade bralce, predstavljena bo tudi na sejmu v Bologni. 
Peter Svetina je dobitnik treh večernic, nagrad Večera za najboljše delo za otroke ali mladino, prejel jih je za knjige 
Ropotrana, Ko zorijo ježevci in Molitvice s stopnic. 
                 (Vir: https://www.vecer.com/peter-svetina-med-finalisti-za-andersenovo-nagrado-10119705)

    
 

 

 
OBMOČNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 

 
15. 1. 2020 je na OŠ Markovci potekalo regijsko tekmovanje iz angleškega jezika za devetošolce. Udeležila se ga je 
Tinkara Praznik. Naloge so se navezovale na delo Turtles All the Way Down izpod peresa Johna Greena, bolj 
poznanega po uspešnici Krive so zvezde. Tudi v tej knjigi nas pisatelj sooča z boleznijo, tokrat z duševno motnjo. 
Tinkara je zanimivo branje dodobra izkoristila in se na tekmovanju odlično odrezala, saj je dosegla 96 % vseh 
možnih točk in se tako uvrstila na državno tekmovanje, ki bo v mesecu marcu. Za odličen dosežek ji čestitamo. 
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BOBER 
 
V soboto, 18. 1. 2020, je bilo izvedeno državno tekmovanje 
Bober. Nanj se je uvrstilo 0.7%  najboljših tekmovalcev izmed 
vseh, ki so tekmovali na šolskem tekmovanju, kar pomeni, da je 
že sama uvrstitev na to stopnjo tekmovanja izreden uspeh. Iz 
naše šole je to uspelo Mihi Goršetu Pihlerju, ki je  dobil celo 
zlato priznanje, v skupni uvrstitvi pa je dosegel drugo mesto. Za 
izjemen uspeh mu čestitamo.               Foto: Damjan Pihler 
     
 
OBMOČNO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 
 
V četrtek, 9. januarja, je bilo v Mariboru območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Udeležili sta se ga 
osmošolka  Maja Voglar Rodošek in  devetošolka Julija Šteharnik. Maja se je uvrstila na 6. mesto in osvojila srebrno 
Cankarjevo priznanje. Tudi Julija je dosegla lepo število točk. Na tekmovanju sta dokazali, da sta knjigo Igorja 
Karlovška, Preživetje, natančno prebrali, vedeli veliko tako o avtorju 
kot o knjigi, jo podoživeli in o njej tudi uspešno pisali. Njuna 
mentorica je bila učiteljica Adrijana Ciglar. Iskrene čestitke!   
 
 
NATEČAJ AMNESTY INTERNATIONAL 
 
Tudi letos smo na šoli z učenci pisali za pravice ljudi po svetu, in s tem 
morda  prispevali k boljšemu življenju ljudi, katerim so kratene 
osnovne pravice. 
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Na naše pisanje so nam tako odgovorili z Amnesty Interrnationala: 
 
Pozdravljeni, 
januar je v pisarni AIS poseben mesec. Opravljamo eno izmed najbolj prijetnih zadolžitev: preštevanje 
solidarnostnih pisem in peticij.  
Trenutna številka je 16.682. Zelo smo ponosni, da smo jo dosegli skupaj z vašo pomočjo. Iskrena hvala za vaše 
delo, trud, organizacijo in izvedbo. 
 
Za koga smo pisali: 
1. Yasaman Aryani iz Irana: Obsojena na 16 let zapora, ker se bori proti obveznemu nošenju rute za ženske. 
2. Marinel Ubaldo, Filipini: Preživela smrtonosni tajfun, zdaj se bori za podnebno pravičnost. 
3. Sarah Mardini, Seán Binder, Grčija: Reševala življenja na morju, grozi jima zapor. 
4. Mladi iz kanadske staroselske skupnosti Grassy Narrows: Že 50 let je njihovo okolje zastrupljeno z živim srebrom! 
5. Yiliyasijiang Reheman, Kitajska: Ujgur, ki je že dve leti najverjetneje v kakšnem od zloglasnih kitajskih taborišč. 
6. Nasu Abdulaziz, Nigerija: Prisilno izseljen z doma v operaciji, v kateri je brez bivališča ostalo 30.000 ljudi. 
7. José Adrián, Mehika: 14-letnega staroselca je policija brutalno pretepla na poti iz šole domov.  
8. Emil Ostrovko, Belorusija: Kot 17-letnega so ga aretirali zaradi manjšega, nenasilnega prekrška, povezanega z 
mamili. Pri devetnajstih prestaja osemletno 
zaporno kazen, njegova prihodnost je v 
nevarnosti. 
9. Ibrahim Ezz El-Din, Egipt: 26-letni 
raziskovalec človekovih pravic je prisilno 
izginil; po 167-ih dneh se je pojavil v zaporu. 
10. Magai Matiop Ngong, Južni Sudan: Pri 
petnajstih obsojen na smrt. 
11. Starejši v Sloveniji: Naj bo starost lepa! 
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INTENZIVNE VAJE MPZ 

10. 1. in 11. 1. so pevci MPZ Fram 
obiskali CŠOD Spuhlja, kjer smo začeli z 
intenzivnimi pripravami na prihajajoča 
tekmovanja in revije. Učenci so bili zelo 
produktivni, prebrali smo kar nekaj 
novih skladb, med njimi tudi Žurajev 
Scerzo, ki je bila napisana posebej za 
naš mladinski zbor. Zvečer sta nas 
obiskala tudi naša nekdanja učenca, 
Martin Burulič in Luka Salesin Voh, ki 
sta večer popestrila s petjem in 
harmoniko. 
Za izvedena dva dneva gre zahvala staršem, občini Rače-Fram in Pošti Slovenije, seveda pa 
tudi učiteljicama spremljevalkama, Simoni Napast in Jasmini Petelinšek. 

 
ŠOLA V NARAVI  ZA ŠESTOŠOLCE 
 
Od 20. do 24. januarja smo se s šestošolci in spremljevalnimi 
učitelji odpravili na smučanje v šolo v naravi, ki je potekala na 
Arehu, natančneje v hotelu Zarja. Učenci so se preizkusili 
predvsem v smučarskih veščinah. Nekateri so prvič stopili na 
smuči, drugi so bili že izurjeni in pravi smučarski strokovnjaki. V 
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popoldanskem času so pridobivali znanje in razširjali obzorja na raznih predavanjih (prisluhnili so splavarju, lovcu, se 
podali na večerni pohod z lučkami), kjer so vzorno sodelovali. Pomerili so se tudi v čistoči in predstavitvi sob, 
zmagovalno sobo pa je čakalo sladko presenečenje. Nekaj časa smo se borili še z virozami, a je bilo petdnevno 
doživetje kljub temu prijetno za vse udeležence. 
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ŠOLAR NA SMUČI 
 

Da bi čim večjemu številu otrok 
omogočili to lepo izkušnjo, smo 
se s četrtošolci 20. 1. 2020 udeležili akcije Šolar na 
smuči. Namen le-te je, da se otroci naučijo osnov 
smučanja ter osvojijo pravila varnosti na smučiščih. 14 
učencev je na smuči stopilo prvič, se učilo varno 
zaustavljati in preprosto spreminjati smer, ostali pa so 
že spretno vijugali po zasneženih strminah pod 
vodstvom učiteljev smučanja. Dan smo zaključili 
zadovoljni in polni novih izkušenj. 
 

 

 

SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE HOLOKAVSTA, 27. januar 
 
V TABORIŠČU JE UMRLO 1,1 MILIJONA LJUDI, OD TEGA 1.331 SLOVENCEV 
 
Celoten kompleks koncentracijskega taborišča Aushwitz je poleg treh glavnih taborišč 
(Auschwitz I, Auschwitz II - Birkenau in delavsko taborišče Auschwitz III - Monowitz) 
obsegal še od 45 do 50 manjših taborišč. V njih je skupno umrlo okoli 1,1 milijona ljudi, 
med njimi največ, 90 odstotkov, Judov. V taboriščih je umrlo največ madžarskih Judov 
(več kot 430.000), potem poljskih Judov (300.000) ter od 70.000 do 75.000 Poljakov. 
Zaprtih je bilo tudi 2346 zapornikov iz Slovenije, 1331 jih je tam umrlo.  
Devetošolka Julija Šteharnik je čustveno predstavila življenje in knjigo Ane Frank, Židinje, ki je življenje izgubila v enem 
izmed zloglasnih taborišč. 
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Taborišče Auschwitz II - Birkenau, ki so ga začeli graditi oktobra 1941, je bilo veliko 2 x 2,5 kilometra. Maksimalna 
zmogljivost taborišča je bila 100.000 zapornikov, Nemci pa so sprva načrtovali celo 200.000 zapornikov. Tri 

kilometre od njega se nahaja koncentracijsko taborišče 
Auschwitz I, v katerem je znameniti napis Delo osvobaja 
(Arbeit macht frei), ki je bilo ustanovljeno leta 1940, sprva 
pa je delovalo kot zapor za poljske politične zapornike in 
intelektualce, pozneje sovjetske ujetnike in nemške 
homoseksualce ter Jude. 
 
 
Auschwitz II: taboriščne enonadstropne zgradbe (nekoč vojaške 
barake), obkrožene z bodečo žico, v katerih so se stiskali ujetniki. 
(Foto: MMC RTV Slovenija/Ksenja Tratnik) 

 
 
 

NACISTI SKUŠALI ODSTRANITI VSE DOKAZE GROZOT 
 
Proti koncu vojne so esesovci skušali odstraniti vse dokaze grozodejstev v Birkenauu: novembra 1944 so razstrelili 
glavne plinske celice in krematorij, kar je ostalo, pa so z dinamitom pognali v zrak 20. januarja 1945. Uničili so tudi 
Kanado, kakor se je imenovalo skladišče stvari, ki so jih zaplenili ujetnikom. Ime ni bilo izbrano naključno, Kanada je 
bila namreč sinonim za bogastvo. Čez teden dni je v iztrebljevalno taborišče, v katerem je umrlo okoli milijon 
ujetnikov, vkorakala Rdeča armada in okoli 7000 izmučenih taboriščnikov je bilo osvobojenih. Nekateri so bili tako 
slabotni, da so kljub dočakani osvoboditvi zaradi izčrpanosti umrli.  
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POPESTRIMO ŠOLO 
 

 

 

 
V novo leto smo zakorakali pozitivno in ustvarjalno. V sklopu Eko gozdnih delavnic 
smo ves januar ustvarjali na temo snega. Za popestritev naše oglasne table smo izdelali snežake in upali, da bomo 
lahko naredili tudi prave - iz pravega snega. A tudi ta 
mesec nam sneg ni bil naklonjen. Upamo, da bo 
naslednji mesec drugače.  
Pri Bralnih uricah smo prebirali revije in knjige 
najrazličnejših vsebin. Fantje so izbrali vsebine o 
dinozavrih in Guinessovo knjigo rekordov, punce pa so 
raje brale knjige s povsem drugimi vsebinami: Skuhaj mi 
pravljico, Čudežna bolha Megi…   
Četrtkovi dnevi so pri poševcih rezervirani za jogo in 
kuharske delavnice. Na delavnici Mmm… diši smo se 
razdelili na dve skupini, tako da nas za kuhinjskim 
pultom ni preveč in lahko vsak učenec naredi nekaj; 
otroci zelo radi kuhajo in preizkušajo nove recepte. Tudi 
posode jim ni težko pomiti: eni so v tem spretnejši, 
drugi malenkost manj, a se bomo do konca šolskega 
leta še marsikaj naučili. Tudi pri jogi se bomo 
najverjetneje razdelili v dve skupini, ker bo naša 
gibalnica počasi pretesna za vse.  Joga je starodavna 
veda o telesu, umu, zavesti, duhu in duši. S pomočjo 
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njenih tehnik in metod dosežemo telesno, duševno, socialno in duševno zdravje. V jogi ni tekmovalnosti, ki tako 
obvladuje sodobni način življenja in mnoge športne aktivnosti. Poudarek je na sproščanju in umirjanju, je princip 
uravnovešanja. Pretirano aktivni in agresivni otroci se umirijo, plašni pa se v umirjenem okolju opogumijo in naučijo 
sodelovati v aktivnostih. Naši mali jogisti so v jogijskih položajih vedno spretnejši.  
Poševci smo bili ta mesec vključeni tudi v akcijo Šolar na smuči, kjer smo kljub slabemu vremenu stopili na smučke 
skupaj z vsemi četrtošolci. Učenci, ki so prvič stali na smučeh, so bili zelo pogumni in so pokazali veliko vztrajnosti. 

 
 

 

 
 
 

Januar je minil v duhu mrzličnih priprav na obisk naših tujih gostov. Še posebej nestrpno jih pričakujejo naši učenci, 
ki komaj čakajo, da svoje prijatelje, s katerimi so navezovali stike preko različnih 
družabnih omrežij, spoznajo tudi v živo. 
 

 

POZDRAV IZ SARAJEVA 
 

Dr. Aida Kamišalić Latifić - raziskovalka in predavateljica - je postala inženirka leta 
2019. 
V 90. letih jo je iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo pregnala vojna. Njeno temeljno 
vodilo je: "Lahko ti vzamejo vse, razen znanja". In prav pridobivanje le-tega jo je 
vodilo od begunskega centra in šole preko I. gimnazije v Mariboru do Fakultete za 
elektrotehniko in informatiko na Univerzi v Mariboru. 
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Leta 2003 je za uspešno raziskovalno delo prejela priznanje fakultete in pridobila diplomo univerzitetne 
diplomirane inženirke. 11 let kasneje je z disertacijo na področju medicinske informatike postala doktorica znanosti 
s področja računalništva in informatike. Kot raziskovalka se v zadnjem času ukvarja s tehnologijo veriženja blokov, 
kjer ima kot soizumiteljica registriran patent v Sloveniji in vloženo soavtorsko prijavo mednarodnega patenta. 
 

 

VINO LJUBEZNI IN SOLZE SMEHA 
 
Slovenska izseljenska matica je razpisala literarni natečaj za Slovence in Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Pil sem te, a ne izpil, Ljubezen. 
Ko duhteče vino sladkih trt 
vžil sem te, da nisem bil več trezen. 
 
Tako je zapisal Alojz Gradnik in se skupaj z drugimi verzi zapisal med nesmrtne slovenske pesnike. 
 
Čemu tak naslov natečaja? 
Ker je ljubezen do sočloveka tista, ki nas določa v življenju, z neštetimi obrazi. 
Ker sta radost in veselje sol življenja. Brez smeha in solz bi bila naša življenja pusta pokrajina. Ljubezen izbere našo 
življenjsko pot, solze smeha pa so radosti ob tej poti. 
Ker oboje lahko združimo, saj nas vse skupaj opaja kot vino – tako ljubezen kot smeh. 
            (Vir: https://www.slovenci.si/vino-ljubezni-solze-smeha) 
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OBMOČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA STAREJŠE DEČKE 

 
V četrtek, 9. 1. 2020, je je bilo v Račah odigrano območno tekmovanje v odbojki za starejše dečke. Nastopili so 
učenci OŠ Rače, OŠ Hoče in OŠ Fram. Ekipa naše šole je z dvema zmagama osvojila 1. mesto ter se uvrstila na 
področno tekmovanje. Šolo so zastopali naslednji učenci: Maj Toplišek, Vito Gojkovič, Aljaž Hojnik, Marko 
Pliberšek, Gašper Miuc, Žiga Repnik, Bian Zupanc, Timotej Koželj in Jure Iršič. Fantom iskreno čestitamo in jim 
želimo veliko športnih uspehov v prihodnje. 
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PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA STAREJŠE 
UČENCE 
 
V četrtek, 23. 1. 2020, je bilo na osnovni šoli Bojana Ilicha 
odigrano področno finale v odbojki za starejše dečke. Turnirja se 
je udeležila tudi okrnjena ekipa naše šole in z dvema porazoma 
osvojila 3. mesto. 
Šolo so zastopali: Maj Toplišek, Aljaž Hojnik, Marko Pliberšek, 
Gašper Miuc, Žiga Repnik, Bian Zupanc, Timotej Koželj in David 
Kozoderc 
Fantom čestitamo za osvojeno tretje mesto in jim želimo veliko 
športnih uspehov v prihodnje. 
 

 

REGIJSKO EKIPNO ŠAHOVSKO PRVENSTVO  
 
V ponedeljek, 27. 1., so se tekmovanja kot zvesti in dobri šahisti udeležili tudi učenci naše šole. S tremi ekipami smo 
v Kulturnem domu Kamnica, kjer je prvenstvo potekalo, dosegli odlične rezultate.  
Deklice do 12 let so zastopale: Zala Klavž, Nina Lešnik, Lucija Radoš in Taja Lešnik. 
Dečke do 12 let: Jure Božič, Mark Šteharnik, Matic Klavž, Marko Papec in Leo Dvoršak. 
Ekipo dečkov do 15 let pa so zastopali: Vito Gojkovič, Jakob Ogorevc, Miha Gorše Pihler in Tonja Unuk. 
 
Dečki do 12 let so v hudi konkurenci osvojili 5. mesto, deklice v isti kategoriji pa 2.  
 
Posebne čestitke pa veljajo fantovsko-dekliški ekipi do 15 let, ki je postala regijski prvak, s čimer so se uvrstili na 
državno prvenstvo. 
Vsem šahistom iskreno čestitamo in jim želimo veliko šahovskih uspehov še naprej. 
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RAZREDNA URA DRUGAČE 
 
V četrtek, 9. 1., sta razrednika devetošolcev v njihovo družbo povabila 
našo bivšo učenko Korino Korper, ki je učence seznanila z boleznijo, ki je 
močno zaznamovala njeno mlado življenje ob vstopu v srednjo šolo. 
Nekdaj plesu predano dekle je bila zaradi bolečin v kolku ob obisku 
zdravnikov seznanjena z diagnozo krvnega raka, zaradi česar je morala 
prestati težko zdravljenje v obliki kemoterapij, obsevanj in nazadnje 
presaditve krvnega mozga. Kljub težkim preizkušnjam, s katerimi je bila 
soočena, je njena vedrina in optimizem nista zapustili, zaradi česar je 
danes zdrava, poleg tega pa polna spoznanj, kaj v življenju resnično šteje, 
predvsem pa je v nesreči spoznala pomen pravega prijateljstva. Učenci so njeni življenjski zgodbi predano 
prisluhnili, ji zastavljali vprašanja, se vsaj za nekaj trenutkov zamislili nad svojim življenjem in ugotovili, da je kljub 
nekaterih tegobam še vedno najstniško prijetno.  
 
Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Jelka Bojc 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
Prispevke so pripravili: VALENTINA GSELMAN, SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, JOŽICA RAVŠ, JASMINA PETELINŠEK, TATJANA 
AJD KRAMPL, TJAŠA ŠUC VISENJAK, NATAŠA MAVER ŠOBA, KATJA OZIMIČ, DORA OŽVALD, ČRTOMIR GOJKOVIČ, VINKO 
FINGUŠT 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 


