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Jesen je že v polnem zamahu, prav tako 

šolsko leto, ki je postreglo s prvimi ocenami in 

resnim delom. Vsakdan so nam le grenila 

vsakodnevna poročila o koronskih okužbah, 

zaradi česar smo bili najprej v negotovosti in 

nenehni pripravljenosti, teden dni pred 

jesenskimi počitnicami pa že na podaljšanem 

oddihu, a nič kaj prijetnem, karantenskem. 

 
 

 

 
TEDEN OTROKA  - ODGOVOR JE POGOVOR 
 
V ponedeljek, 5. oktobra, se je pričel Teden otroka®. Letos na temo Odgovor je pogovor, kar je tudi povezano z 
letošnjim praznovanjem 30-letnice TOM-a (telefona za otroke in mladostnike). V tem tednu so zveze in društva 
prijateljev mladine organizirala različne prostočasne in razvedrilne programe za otroke v vseh večjih krajih po 
Sloveniji, obeležili pa so ga tudi vrtci in šole.  
Za otroke in mladino so pripravili poslanico, ki so jo spisala znana slovenska imena: Primož Suhodolčan, Feri 
Lainšček, Tone Pavček, Desa Muck in Andrej Rozman – Roza. Tokrat so mladim poslali prav posebno video 
poslanico (https://www.youtube.com/watch?v=oNbRpJyrLhQ&feature=emb_logo), v kateri nastopata nadvse priljubljena igralka Nika 
Rozman in voditelj Malih sivih celic na RTV Slovenija, Nik Škrlec. Nika in Nik sta mladim vzor in navdih, zato jim 
letošnje pomembno sporočilo – Odgovor je pogovor – prenašata prav ona dva. (Vir: https://www.zpms.si/2020/10/05/szj-teden-

otroka-in-30-let-tom-telefona-2/) 
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Našim učencem smo teden popestrili s filmskimi, športnimi, glasbenimi in jesenskimi delavnicami. 
Prav vsak dan smo uživali in se naučili kaj novega. Nastali so čudoviti jesenski izdelki, naučili smo se novih plesnih 
korakov, uspešno premagali poligon, se posladkali z jesenskimi plodovi – kostanji in dan preživeli s 'Poskočnim 
Dejanom' (članom ansambla Poskočni muzikanti). Prav tega presenečenja smo bili zelo veseli. Z njim smo zapeli, 
zaplesali in izvedeli marsikatero skrivnost, med drugim tudi to, koliko časa porabi za svojo znamenito frizuro. 
 
Foto utrinki naj spregovorijo in vas nagovorijo, da se pogovarjate in odgovarjate. 
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BRALNI MARATON  
 
Zveza prijateljev mladine je letos v začetku oktobra že 18. priredila bralni 
maraton. Na njem je sodelovalo 20 osnovnih šol iz Maribora in okolice. 
Udeleženci so prebirali svoje lastne pesmi ali pesmi znanih slovenskih 
avtorjev. Iz naše šole sta se prireditve udeležili šestošolka Maša Frešer in 
devetošolka Ana Mom. Tema letošnjega maratona je bila odraščanje. 
Maša je povedala, da je letos sicer sodelovala prvič, ne pa tudi zadnjič. 
Obema maratonkama pohvala in čestitke za napisani pesmi in 
sodelovanje. 
 
 
ODRAŠČANJE 
 
Iz majhne zibke 
do srednje šole, 
potem še služba in krize, 
na koncu pa postelja za ostarele. 
 
Ko majhen otrok se smeji, 
a kmalu mama mu teži. 
S šolsko torbo na ramenih, 
glava pa je na drevesih. 
 
 
 

 
Namesto dežja 
z neba padajo zvezki. 
Čakamo na nalogo, 
 oh, kako smo mi vestni. 
 
 
Ko plišasti medvedki postanejo 
zvezki. 
Ko majne pupe 
postanejo veliki problemi 
in počasi ne moremo več k mami, 
mlade roke se spremenijo 
v grde dolge prste in dlani. 

 
Ponoči lahko gledaš, kako se 
mrači. 
Kako je po tleh se plaziti,  
se učiti  dolgo v noč, 
da izbereš pravi poklic in si komu 
v pomoč. 
Ko  ponoči več ne moreš spati, 
tako se reče tej spaki 
odraščati, odraščati …      

 
(Ana Mom, 9. b) 
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TEŽKO ODRAŠČANJE 
Sredi noči se nekje v daljavi 
zbudim. 
Vsako jutro masira moje 
možgane. 
Glavo skrijem v mehko blazno, 
mogoče mu ubežim. 
Misli spustim na plažo. 
Pusti me vendar spati. 
Kot da ne razume, 
da ne želim v šolo. 
 

 
 
Pa saj šola je fajn, 
s prijatelji ni nič narobe, 
tudi učiteljicam se včasih kakšna 
posreči, 
če le niso jezne kot kača. 
 
V šolo ne želim zaradi tebe, 
ki ko pred ogledalom stojim, 
vame strmiš in mi življenje greniš. 
 
 

 
Ti si ta, zaradi katerega sem 
zgubila pozornost najlepšega 
fanta, 
ti si ta, zaradi katerega najboljša 
čokolada grenek okus ima, 
ti si ta, zaradi katerega bom glavo 
raje v blazino porinila. 
Sprašujem se, kdaj boš že odšel in 
na kakšen drug obraz zašel. 
Dragi mozolj, zaradi tebe 
sovražim odraščanje. 

(Maša Frešer, 6. b)

ABONMAJSKI KONCERT 
 
Naša osmošolka Klara si  je v okviru predmeta umetnost v soboto, 10. 10., v Beli 
dvorani gradu Rače ogledala generalko 5. abonmajskega koncerta, v kateri je 
nastopil Trio Essere v sestavi: Sandra Čepin – klavir, Anja Bajc – klarinet in Zala Tirš 
– flavta. Ob ogledu je postala pravi glasbeni kritik in o slišanem zapisala naslednje:   
Generalka se mi je zdela zanimiva. Punce so igrale lepo in se pri tem vidno zabavale. 
Igrale so glasbo med rokokojem in klasicizmom. Klarinet, ki ga je igrala ena od punc, je 
pesmi lepo zaokrožil. Klavir je bil slišno vodilen in je zvenel mogočno. Flavta je bila na 
začetku tiha, a je postajala vedno glasnejša in zvenela izvrstno. Moja izkušnja je bila 
čudovita. (Klara Ločičnik, 8.a)  
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    MOJA RODNA DOMOVINA 
 
Osmošolka Zala Meglič je v lanskem šolskem letu sodelovala na literarnem natečaju Moja rodna domovina in bila 
za svojo pesem tudi nagrajena. Slovesna podelitev najboljšim bi morala biti meseca junija v Ljubljani, ki pa je zaradi 
korone odpadla, nagrado (kolajno in priznanje) so tako v šolo poslali kar po pošti. A je bila Zala kljub temu vesela in 
zadovoljna.  
  
MOJA DOMOVINA 
Moja domovina ni le kraj,  
v katerem živim; ni le  hiša, ki 
stoji; 
ni le prostor, v katerem živim 
in ni le soba, v kateri spim. 
 
Moja domovina je moj svet, 
v katerem uživam, se smejim, 
jočem 
in se kar se da veselim. 

 
V moji domovini so spomini, 
sami lepi in nasmejani,  
v moji domovini so slike in 
posnetki,  
ki so smešni in razigrani. 
 
V moji domovini je lepo biti, 
in se tam lepo je s prijatelji družiti. 
 

V moji domovini bom s srcem 
vedno ostala, 
čeprav mogoče,  
ko bom starejša, kam drugam  
bom  odšla. 
 
V moji domovini je vedno toplo, 
in ja, ko me ni doma, vedno 
pogrešam jo.  
                                
                                         (Zala Meglič, 8.a) 

  
PO SLEDEH JOSIPINE URBANČIČEVE – TURNOGRAJSKE  
 
Oktobra je bil tudi zaključek 9. natečaja za najboljše ljubezensko pismo med mladimi v Republiki Sloveniji. 
Sodelovala sta sedmošolca David Ferš in Jaša Šoba ter osmošolka Zala Meglič. Pohvale za sodelovanje so omenjeni 
učenci dobili po pošti, potrdila za sodelovanje sta prejeli tudi mentorici, Adrijana Ciglar in Jožica Ravš.      
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JEŽKOVA NAGRADA  
 
Dobitnik Ježkove nagrade, ki jo je RTV Slovenija letos podelila 32., je 
Vlado Kreslin, ki sam zase rad reče, da je "pesmar". Žirija pa je 
odločitev za naziv utemeljila takole: »Če poimenovanje vsega, kar 
počne, "prevedemo", je naštevanje veliko širše: glasbenik, skladatelj, 
ljudski trubadur – kantavtor, pisec besedil in poezije, občasno tudi 
književni avtor in igralec v gledališču, pred televizijskimi kamerami 
in na filmu. Biografija je izjemno bogata, izpostavljamo samo 
poudarke, na katere je žirijo opozorila kandidatura za nagrado. 
Vlado Kreslin že več kot 40 let s svojim delovanjem pušča izjemen pečat v programih nacionalnega radia in 
televizije, v širši slovenski kulturi in je v marsičem pravi nadaljevalec duha Franeta Milčinskega - Ježka. In ljubljenec 
občinstva. Že desetletja iz leta v leto, iz dneva v dan živimo v objemu njegove glasbe, verzov, prepoznavnega 
vokala in vrednot, ki so hvalnica svetu, ki ga je prehodil skoraj v enem dihu, svetu, v katerem bi rad ostal za zmeraj.«        
(Vir: http://www.sigic.si/jezkova-nagrada-za-leto-2020-vladu-kreslinu.html) 
 

FIŽOLČICA BEŽI PRED FIŽOLOVO JUHO 
 
Konec oktobra se je v središču Maribora odprl zanimiv literarni 
sprehod za otroke, ki so ob plakatih velikih dimenzij podoživeli 
zgodbo z reprodukcijami ilustracij iz slikanice avtorice Alenke Spacal 
(naj vam prišepnemo – taista gospa bo naša gostja na majskem 
kulturnem dnevu). Projekt je pripravil MKC Maribor pod okriljem 
festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki bi sicer moral biti 
izveden že aprila, a je bil zaradi pandemije prestavljen na jesenski 
čas, ki pa je na žalost prav tako iz istih razlogov neugoden za vodene 
oglede ulične razstave in morebitno srečanje z avtorico.  
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ŠPORTNI DAN, 7. 10., ORIENTACIJA 
 
Letošnja orientacija nad Framom je bila ponovno krasna izkušnja tako za 
učence kot učitelje na kontrolnih točkah, ki so se domiselnostim (tudi 
nerodnostim) skupin iz srca nasmejali ali celo prijemali za glavo.   
Na eni od teh točk so morali učenci pesniti v petih verzih pod različnimi naslovi. 
Nastali so zanimivi zapisi zanimivo poimenovanih skupin.  
 

Na 'angleški' kontrolni točki je bilo vroče 
 

ŠOLA 
 
Šola, ti nočna mora, 
si prav nora.     
Si otroški zapor,    
ki vsebuje veliko nočnih mor. 
Prav nič se te ne bojim,  
komaj čakam, da se te znebim.   
(Mojster Miha) 
 
DAN  
 
Dan je kratek, 

dan je dolg, 
dan je svetel,  
dan je temen 
dan je poln veselja in zmag.   
(Babji gang) 
 
ORIENTACIJA 
 
Na orientaciji se nismo izgubili, 
smo pa kar nekaj vode popili. 
Pot smo našli pravo in pravočasno 
prišli na zabavo, 
na poti smo videli kravo.      

(Krščen Matiček) 
 
JESEN 
 
Jesen je prišla, z  zimo bo odšla. 
Grozdje nabiramo, kostanje 
pobiramo.  
Jesen se smeji in nas z veseljem 
obdari. 
Se smeji, poje na ves glas in 
otroke lovi.    (Diamanti) 
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Listi rjavijo. 
Kostanji se debelijo. 
Lisice se veselijo. 
 
Medvedi zaspijo. 
Jesen je prišla in svet v rjavo 
odela.   
(Franci na balanci) 

 
Z dreves rumeno, rjavo in rdeče 
 listje odpada. 
Ko veter zapiha, 
vse na drevesu se niha.  
Ježek hruške in jabolka nabira 
in se zraven veseli.    (Štori) 
 

 
V jeseni mi nabiramo gobe, 
v Angliji pa streljajo golobe.  
Buče so pa zdajle zrele 
oranžne, rdeče in debele.  
Grozdje se v vino spremeni  
in Štajerce razveseli.      
(Štajerska varda) 

 
TEHNIŠKI DAN, 15. 10. 
 
Tokratni tehniški dan je bil ponovno namenjen vrsti zanimivih dejavnosti: 
• prometna varnost, varna pot v šolo, izdelava maket vodnjaka, Turnerjeve zgradbe in drugih framskih 
znamenitosti; 
• karierna orientacija; 
• ogled gasilskega doma; 
• zdravstvena predavanja o zasvojenosti in duševnem zdravju; 
• seznanjanje s temeljnimi postopki oživljanja; 
• varnost na internetu in pasti družabnih omrežij; 
• delo z različnimi aplikacijami. 
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ŠOLSKA SKUPNOST 
 
V mesecu oktobru smo skupaj s predstavniki 9. razreda organizirali uvodno srečanje šolske skupnosti. Letošnji 
predstavniki razredov so zelo proaktivni, inovativni in motivirani za delo. Zavedajo se, da je njihovo mnenje 
pomembno in da lahko z lastno aktivnostjo pripomorejo k izboljšanju svojih pogojev za učenje, osebnostno rast in 
razvoj. Tako smo že pridno zavihali rokave in izluščili 4 glavna področja za analizo zadovoljstva učencev z delom in 
življenjem na šoli. Podrobno smo pogledali vse, kar se tiče prehrane, prevozov, urejenosti šolskih in obšolskih 
prostorov ter izobraževanja na daljavo, ki je v zadnjih mesecih pogosta stalnica tudi pri nas. Predstavniki 4. do 9. 
razreda so nato v sklopu ur oddelčnih skupnosti izvedli diskusijo iskanja argumentov za oziroma proti določenim 
trditvam, ki so se nanašala na 4 izpostavljena področja. S svojimi zaključki smo seznanili tudi gospoda ravnatelja in 
učiteljski zbor, ki so naše sklepe sprejeli in pozdravili tak način sodelovanja. V prihodnje bomo z našim delom 
nadaljevali, seveda pa so oblike sodelovanja odvisne od tega, ali se bo pedagoški proces izvajal v šoli ali ne. 

 
 

 
 
OBLIKOVALNI KROŽEK 

 
Pri oblikovalnem krožku bodo skozi celo leto nastajali zanimivi 
izdelki. Tudi ta mesec je bilo tako.   
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ZABAVNE UČNE URE 
 
Geografska ura je še bolj zanimiva, ko se učimo s 
pomočjo didaktične igre, ki jo izdelajo učenci sami. 
 
MALI SIMPOZIJ 
 
Muzejsko-pedagoški projekt Mali simpozij, s 
katerim se spodbuja osnovnošolce k zgodnjemu 
raziskovalnemu delo, je letos že osemnajsti 
zapored. 
Vrsto let se ga udeležujejo tudi framski učenci. 
Predmet letošnjega raziskovanja osnovnošolcev je 
bila obrtna in rokodelska dejavnost v lokalnem 
okolju nekoč. Naši učenki Maša Belas in Tinkara 

Škrinjar sta odlično predstavili Mlinarstvo na Framskem. 

 
4. OKTOBER – MEDNARODNI DAN ŽIVALI 

 
Na svetovni dan živali, ki so ga proglasili že leta 1932, društva za varstvo in zaščito živali po vsem svetu prirejajo 
dogodke z namenom opozarjanja in opominjanja ljudi, kako pomembno vlogo imajo živali v našem vsakdanjem 
življenju. 
4. oktober je vsakoletna priložnost, da ljudje razmislimo o človekovem sobivanju z živalmi. Veliko jih namreč še 
vedno ne skrbi ustrezno za svoje ljubljenčke, saj se zanje odločijo zaradi napačnih razlogov ali jih celo zapustijo in 
prepustijo nemilosti, velikokrat pa tudi mučijo. Veterinarska uprava vsako leto odvzame približno 300 živali in izreče 
približno 900 glob zaradi neprimernega ravnanja z živalmi. Leta 2008 so tako pričeli z akcijo Moja žival, moja 
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odgovornost, s katero želijo te številke močno znižati. "Od nekdaj sobivamo in od nekdaj se učimo, kako lahko to 
sožitje izboljšamo. To je neprekinjen postopek, ki ga moramo prenesti tudi na naše otroke," so navedli na Vursu 
(Veterinarski upravi RS). 
Prvotni namen svetovnega dne živali, katerega simbol je oranžna pentlja, je bil osveščanje javnosti o ogroženih in 
skoraj izumrlih živalskih vrstah. Dandanes je ta dan posvečen vsem živalskim vrstam, s katerimi si delimo planet in s 
katerimi smo neizogibno povezani.  (Vir: https://deloindom.delo.si/domace-zivali/4-oktober-svetovni-dan-zivali) 
Tudi na naši šoli smo ob dnevu živali na šoli organizirali zbiranje hrane za mariborski azil. Mnoge zavržene živali 
najdejo svoj novi dom v zavetišču, kjer za njih lepo poskrbijo. V imenu azila in šole se vam zahvaljujemo za vso 
podarjeno hrano, igračke in odeje.   
 
ŠTIRJE (4) NASLOVI DRŽAVNIH PRVAKOV ZA KURENTE 

Od petka, 8.10., do nedelje, 11.10.2020, sta v Kopru potekali dve 
moštveni državni prvenstvi Slovenije v plavanju za poletno sezono 
2019-2020: moštveno prvenstvo za mlajše dečke in mlajše deklice 
(letnik 2008 in mlajši) ter dečke in deklice (dečki 2006/2007, deklice 
2007/2008). Na obeh prvenstvih je skupaj nastopilo skoraj 600 plavalk 
in plavalcev pod strogimi ukrepi NIJZ. 

Najuspešnejša je bila tudi tokrat naša učenka Lina Maltarić, ki je 
branila naslov državne prvakinje iz leta 2019 na 50m prsno. To 
disciplino je odplavala odlično in s časom 37,28s obranila naslov 
državne prvakinje šprint. K temu naslovu je letos dodala še enega: na 
100m prsno si je s časom 1:22,03s priplavala drugi naslov državne 
prvakinje na prvenstvu, hkrati pa je v starejši kategoriji odplavala skupno 3. rezultat prvenstva. A to za mlado 
plavalko ni bilo dovolj. Ves uspeh je zaokrožila še z odličnim 2. mestom na 200m prsno, kjer je po razburljivem 
finišu s časom 3:00,32s morala priznati premoč kolegici iz PK Olimpija Ljubljana.  
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GLASBENI PROJEKT MARTE ZORE 
 
Na začetku oktobra nam je prijazno pisala glasbenica Marta Zore in nas (naše pevke in pevce) povabila k novemu 
projektu, ki bi se odvijal junija prihodnje leto. S svojo ekipo namerava pripraviti muzikal, s katerim bi nastopili v 
okviru festivala Lent. V eni od skladb bodo s pevko nastopili tudi mladi pevci (v starosti 10-14 let), zato jih je 
povabila na preizkušnjo. Učiteljica Dora Ožvald je obvestila starše in učence, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri tej 
izjemni izkušnji, saj verjamemo, da tovrsten nastop marsikomu predstavlja odlično priložnost za novo glasbeno 
izkušnjo in poznanstvo s profesionalnimi umetniki in odrom.  
Na vabilo sta se odzvali šestošolka Maša Frešer in sedmošolka Zoja Štern, ki sta se na avdiciji (14. oktobra) odlično 
odrezali in bili sprejeti v glasbeni zbor, za Mašo pa je celo 'rezerviran' solistični part. Na učenki in njun pogum smo 
zelo ponosni, celoten nastop pa si bomo lahko ogledali celo v video spotu, saj bo Martina video ekipa poskrbela za 
posnetek glasbenega dogodka. Se že veselimo. 
  

RAZGLEDNICA IZ BRUSLJA 
 
SLOVENCEM PO SVETU 
 
Vsak petek se na radiu Prvi (radijski program Radia Slovenija) ob 21.05 eno uro družijo s približno 500 tisoč rojaki in 
njihovimi potomci, ki živijo po svetu. To so ekonomski emigranti s konca 19. in začetka 20. stoletja – tisti, ki so se 
izselili iz domovine iz političnih in ideoloških razlogov, zadnje čase pa vse bolj in bolj tudi ljudje, ki pri izbiri svoje 
poklicne poti ne poznajo jezikovnih in državnih meja. Oddaja je zanje stik z domovino, za nas, ki živimo tukaj, pa 
mozaik življenja in dela Slovencev po svetu.      (Vir: https://radioprvi.rtvslo.si/slovencem-po-svetu/) 
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DAN REFORMACIJE 
 
Ob dnevu reformacije, ki je v Sloveniji državni praznik in dela prost dan, obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega 
jezika. V času reformacije, ki se je začela v Nemčiji, smo namreč Slovenci dobili prvo knjigo v maternem jeziku in 
prvo slovensko tiskano knjigo sploh − Katekizem, ki ga je leta 1550 napisal Primož Trubar. 
Trubar (1508-1586) je bil osrednja osebnost reformacije na Slovenskem, verskega in družbenega gibanja, ki je v 16. 
stoletju vzniknilo v Nemčiji iz potrebe po preoblikovanju Cerkve.  
Začelo se je leta 1517, ko je nemški duhovnik Martin Luther na vrata cerkve v Wittenbergu obesil 95 tez, s katerimi 
je zahteval njeno prenovo. 
Ena od njegovih zahtev je bila tudi, da bi verniki brali Sveto pismo v maternem jeziku. To je pomembno vplivalo na 
razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim tudi na slovensko. V obdobju reformacije so tako nastale prve 
slovenske knjige, približno polovico vseh, ki so jih napisali protestantski pisci, je prispeval Trubar. Poleg njegovega 
Katekizma, ki mu je dodal še Abecednik, sta iz tega obdobja pomembna prevod Svetega pisma Jurija Dalmatina in 
prvi slovenski pravopis, Zimske urice proste, Adama Bohoriča. (Vir: https://old.delo.si/novice/slovenija/danes-praznujemo-dan-

reformacije.html) 
 
 

 
 

 
 
EUROPA GANZ KONKRET 
 
Na začetku septembra nas je prijetno presenetilo in razveselilo povabilo Barbare Weishaupt iz münchenske 
Bavarske državne agencije za državljansko vzgojo, da z učenci pripravimo intervju ali video, v katerem bi izpostavili 
pogled mladih na življenje v Evropski uniji. Za naše 'Erasmusovce' to ni bila prav nič težka naloga. Z osmošolci, 
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Patrickom Kranjcem, Urbanom Polenčičem, Nikom Repnikom in Hano Šnuderl, smo tako pripravili kratek film,  za 
katerega smo prejeli iskreno in navdušeno pohvalo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mesec oktober nam je postregel s čudovitimi pisanimi barvami. Tudi  mi smo v šoli ustvarjali na temo jeseni. Žal 
smo bili zaradi trenutne situacije (Covid-19) precej omejeni v našem druženju in aktivnostih, a smo kljub temu v 
posameznih razredih uspeli izvesti nekaj delavnic: naredili smo mozaike iz koruznih zrn, kozarčke z jesenskim 
listjem, buče iz lesenih kolutov in strašila iz sladolednih palčk. V šolski kuhinji je zadišalo ob peki vaniljevih mafinov. 
Jutranjo zaspanost smo preganjali ob telovadbi z baloni in ob tekmovanju v gradnji najvišjega stolpa iz kartonastih 
lončkov. Popoldneve smo preživljali na šolskem dvorišču, na svežem zraku, z različnimi športnimi in socialnimi 
igrami.   
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5. OKTOBER – SVETOVNI DAN UČITELJEV 

»S spoštovanjem se oziramo na naše sijajne učitelje, s hvaležnostjo pa na tiste, ki so se dotaknili naših čustev. 
Kurikulum je nujnost, toda toplina je življenjsko potrebna rožam in otrokovi duši za njuno rast.« (Carl Gustav Jung) 

Ministrica za šolstvo, prof. dr. Simona Kustec, se je ob tej priložnosti vsem učiteljicam in učiteljem zahvalila za 
njihov velik doprinos družbi: "Vsako leto nas 5. oktober še posebej opominja na vlogo, ki jo za naše otroke, za našo 
družbo kot celoto prevzemate s svojim delom. Z delom, ki ni zgolj služba, niti ne zgolj poklic, ampak je poslanstvo, 
je življenje, prenašate znanje do nas. Učite, prikazujete, oblikujete, vodite, spodbujate, izzivate, sporočate, 
navdihujete – z vsebinami in vrednotami! » 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Oktober, 2020 

POTEPANJE MED MELODIJAMI DOMA IN PO SVETU 

Emil Adamič, ustanovitelj Učiteljskega 
pevskega zbora, je leta 1935 zapisal: 
»Učitelj brez petja? Ne, to si ni mogoče 
misliti. Prav gotovo je bil prvi učitelj pevec 
in z njim so bili pevci vsi njegovi tovariši. 
Skozi stoletja, po vsem svetu.«  

'Njegovi' pevke in pevci zapisanemu vodilu 
sledijo že slabih 100 let, peto leto pa so na 
svetovni dan učiteljev (5. oktobra) s 
koncertom povezali učiteljske zbore, ki 
delujejo v Sloveniji, ter s tem poudarili 
pomen ohranjanja zborovskega petja in 
zborovske literature s pevskim 
udejstvovanjem, kot so zapisali v vabilu: 
»Glasbeno izročilo slovenskega naroda in 
drugih narodov sveta  izraža  v skladbah  
svojo dušo in temperament. Potepanje med  
melodijami doma in po svetu osvetljuje paleto v raznolikosti  ritmov in melodij, harmonskih, stilnih in drugih 
glasbenih značilnosti, preko katerih je moč prepoznati bogastvo posameznih kulturnih okolij.« 

Med izbranimi učiteljskimi zasedbami, ki so stale pod mogočnimi orglami v ljubljanski Slovenski filharmoniji, je bila 
tudi Etno skupina Zala, ki se je v primerjavi z ostalimi nastopajočimi predstavila na nekoliko drugačen, nam pisan na 
kožo, sproščen način. Kot zadnje nastopajoče smo publiko predramile z ljudskimi glasbili (harmonika, violina, 'rifl' 
in lončeni bas), odhajajoči pa so s seboj odnesli štajerski vrisk in poskočni ritem.  
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Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednice: Simona Napast, Jelka Bojc, Valentina Gselman 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, MATEJA KREGAR, MAŠA STRES, JOŽICA RAVŠ, TATJANA AJD KRAMPL, 
JASMINA PETELINŠEK, ANDREJA ŠTAVBE, ČRTOMIR GOJKOVIČ, DORA OŽVALD 
 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 


