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Če je velikega travna lepo, je dobro za kruh in seno.
Oj, za hramom, belim hramom,
trata je ozelenela – le zakaj?
Na tej trati zeleneči
jablana je zacvetela- le zakaj?
Na tej jablani cvetoči
drobna ptička je zapela: Maj je, maj!
(Danilo Gorinšek)
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Veliki traven je poimenovan po rimski boginji Maji, boginji rodovitnosti. Slovensko ime označuje
pomladno rast, v naših zavestih pa maj velja za mesec ljubezni. Vse troje smo s pridom prenesli v
šolski koledar, se bogatili in rasli z znanjem, se učili z ljubeznijo za lepši jutri. Kako pa je to vsakemu
posamezniku uspelo, bomo videli v junijskih spričevalih.

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj,
le kaj ti bo sonce in roža, zakaj,
saj lička so rožni ti cveti,
v očeh žarek sonca sveti.

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj,
kaj mar ti zelenih trav,
srce nič ne čaka, bije, tik taka,
kliče ljubav, zakaj čakala bi na maj.
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ŽUPANČIČEVA FRULICA
Na letošnji predizbor za Župančičevo frulico se je prijavilo 14
učencev iz druge triade. Predizbor smo opravili v petek, 6. 5.
2016. Letošnji tekmovalci so lahko izbirali med pesmimi Bine
Štampe Žmavc.
Največ učenk in učencev se je odločilo za deklamacijo pesmi
Šola v nedeljo, nekaj jih je izbralo pesem Svetovja in Vihar v
Janovi sobi, le dva izmed prijavljenih deklamatorjev pa sta
izbrala pesmi Teta Dana z Dunaja in Kako se otroci rodijo.
Komisijo so sestavljale: Jožica Ravš, Valentina Gselman,
Katja Štern, Monika Retuznik in Bernarda Šibila.
Izbrali smo 2 deklamatorki, ki sta zastopali našo šolo v
nadaljnjem tekmovanju za NAJ DEKLAMATORJA
SLOVENIJE, in sicer JULIJO ŠTEHARNIK in MAŠO
BAUMHAKL.
Vsi deklamatorji bodo ob koncu šolskega leta prejeli priznanje za sodelovanje, nekatere pa boste lahko slišali tudi
na zaključni prireditvi oziroma ob drugih priložnostih.
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IZBOR DEKLAMATORJEV ZA ŽUPANČIČEVO FRULICO
V torek, 24. 05. 2016, je na OŠ Angela Besednjaka v
Mariboru potekal 26. izbor deklamatorjev za
Župančičevo frulico.
Našo šolo sta zastopali petošolki Julija Šteharnik in
Maša Baumhakl.
Vsak nastopajoči se je pred strokovno komisijo in
ostalimi deklamatorji ter spremljevalci najprej predstavil
(ime in priimek ter osnovna šola, iz katere prihaja), nato
pa deklamiral eno od pesmi Bine Štampe Žmavc:
Kako se otroci rodijo, Teta Dana z Dunaja, Orkani v Janovi
sobi, Šola v nedeljo, Svetovja, Deset in dve skrivnosti
sveta iz pesniške zbirke »Svilnate rime, Izbrane pesmi za otroke« (Mladinska knjiga
Založba, d.d., Ljubljana 2010, 2011).
Strokovno komisijo so sestavljali:
• Tjaša Koprivec, pripovedovalka in pesnica, radijska voditeljica, glavna urednica založbe Sanje, letošnja
predsednica strokovne komisije,
• Mateja Perpar, prof. angleškega jezika, prevajalka, radijska napovedovalka, glasbenica in pravljičarka,
• Gašper Jarni, dramski in filmski igralec, lutkar, pevec ter sinhronizator.
Naši deklamatorki sta solidno zastopali barve naše šole, želimo pa jima še veliko recitatorskih nastopov.
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DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA
KONSTRUKTORSTVA IN TEHNOLOGIJE OBDELAV
V soboto, 14. 5. 2016, je potekalo državno tekmovanje iz
konstruktorstva z lego gradniki in obdelave gradiv na
Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Tretješolka Katja
Žgank je tekmovala v kategoriji K1 in dosegla 6. mesto, s
katerim si je prislužila srebrno priznanje. Iskrene čestitke za
dosežen rezultat.
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ATLETSKO TEKMOVANJE
V petek, 13. 05. 2016, je v Mariboru potekalo področno
posamično atletsko tekmovanje, katerega se je udeležilo 13
učencev naše šole. Dosegli so naslednje rezultate:
Matic Domadenik 13. mesto (mlajši učenci, tek na
60m),
Tjaša Unuk 12. mesto (mlajše učenke, tek na 60m),
Nuša Belas 20. mesto (mlajše učenke, met vortexa),
Lunežnik Žan 16. mesto (starejši učenci, tek na 60m),
Maček Jaka 11. mesto in Maksim Rozman 15. mesto
(oba starejši učenci, skok v daljino),
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Žan Kovač 11. mesto (mlajši dečki, skok v daljino),
Kaja Lešnik 3. mesto, Tinkara Tanja Valcl 8. mesto, Valentina Majal 17. mesto in Korina Korper 19. mesto (vse
starejše učenke, skok v daljino),
Nina Kobalej 2. mesto in Elizabeta Grašič 17. mesto (obe starejše učenke, tek na 60m),
Valentina Majal, Elizabeta Grašič, Kaja Lešnik in Nina Kobalej 9. mesto (starejše deklice, 4x100m).
Za dosežke vsem čestitamo, še posebej Kaji Lešnik za bronasto in Nini Kobalej za srebrno medaljo.

ŠTENGIJADA
V sklopu Otroške varnostne olimpijade se je v torek, 24. 05. 2016, na
stopnicah na mariborsko Kalvarijo odvijala 5. Štengijada.
Kljub slabemu vremenu se
je humanitarnega teka
mešanih trojk udeležilo 36
ekip iz vrst policije, vojske,
osnovnih šol, varnostnih
podjetij,
medijev,
reševalcev in zasebnih
podjetij.

Po premaganih 455 stopnicah so učitelji naše šole (Monika Retuznik,
Marjetka Klep in Tadej Sternad) dosegli 13. mesto. Čestitke!
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KULTURNI DAN, 20. 5. 2016
Zadnji kulturni dan je bil za vse učence naše šole ponovno pester, razgiban in raznolik. Že zjutraj nas je obiskal
priznani literarni ustvarjalec Andrej Rozman Roza, ki nas je s svojimi rimami ne samo navdušil, temveč močno
prevzel. Njegov občutek za jezik in ustvarjanje ritma sta resnično izjemna, zato smo njegovi virtuoznosti in pesniški
okretnosti prisluhnili z vsemi čuti, predvsem pa odprtimi ušesi. Njegove prisotnosti, najbolj pa iskrenega stiska
roke, so bili zagotovo veseli naši naj bralci, ki so skupaj s pisateljevo spodbudno besedo prejeli še lepo knjižno darilo
v znak pohvale za zvestobo knjigi. Na žalost število bralcev v višjih razredih močno upada, kar nas iz leta v leto tako
skrbi kot tudi žalosti. Učitelji ostajamo istega mnenja, da je
knjiga kljub obilici e-naprav in virtualnih impulzov osnovna hrana
za male sive celice, saj krepi domišljijo, bogati besedni zaklad in
uči tako v leposlovnem kot tudi splošnoznanjskem smislu.
Letošnji moto parlamenta se je nanašal na stiske in pasti
odraščanja, zato smo medse povabili igralce Društva za boljši
svet z aktualno predstavo Ujeti se ne dam. Na humoren način so
učencem pokazali, kako se tudi v današnjem času, ko živimo
preko spleta in so pri vzdrževanju in ohranjanju stikov vmesnik
različne naprave, da preživeti v naravi, obdan le z drevesi in
divjimi zvermi. Le takrat se lahko dodobra poglobimo vase,
spoznamo svoja pričakovanja in hrepenenja, negotovosti in stiske, katere s pogovorom delimo z drugimi, da veselje
podvojimo, žalost razpolovimo.
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Že drugič pa smo v sodelovanje z ameriško
ambasado imeli možnost gostiti naravne
govorce, ki so z otroki (7. – 9. r.) spregovorili o
kulturnem šoku ob srečanju z našo kulturo in
navadami. Le-ta je bil tako prijeten, da sta se
Joshua in Jon odločila še nekaj časa preživeti pri
nas.
Ta dan pa je bil še posebej pomemben za vse
dobitnike knjižnih nagrad, to je najbralce, ki so prebrali 10 ali več knjig v tem šolskem letu. Teh je bilo letos kar 108.
Devetošolcev, ki pa so vseh devet let pridno brali in tekmovali za Prežihovo bralno značko in osvojili naziv zlatega
bralca, pa je bilo osem.
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SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO
Z učenci 5. a smo se v petek, 15. 04. 2016, udeležili zaključne prireditve
Spodbujamo prijateljstvo, ki je bilo v Murski Soboti, v hali BTC, v
organizaciji društva Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj.
V mesecu marcu smo se veliko pogovarjali o medsebojnih odnosih, na
razrednih urah smo izpostavili tudi pojem prijateljstvo. Razmišljali smo,
si zastavljali vprašanja, pisali misli in pesmice, ki jih delimo z vami.
Pripravili smo kratek kulturni program in ga predstavili staršem.
Ugotovili smo, da nam prijatelji veliko pomenijo. Pojavljalo se kar nekaj
vprašanj: Kako najti prijatelja? Kdo je prijatelj? Težka vprašanja. Na njih
smo dobili odgovore skozi igro, ples in skupno ustvarjanje. Včasih je
potrebno zelo malo. Topla beseda, iskren pogled, pomoč nekomu, ko česa ne razume…
Prijatelji so kot zvezde, ki na nebu žarijo.
V temni noči nam kažejo pot, da se ne izgubimo.
Prijatelji so kot bratje in sestre, vse jim lahko zaupaš in mi pomagajo, če sem v težavah.
Prijatelj te nikoli ne pusti samega, temveč ti pomaga.
Moj najboljši prijatelj mi pomaga, me spodbuja in mi želi vse najboljše.
Prijatelji so ljudje, ki mi pomagajo in me razveseljujejo.
Pravi prijatelji so prijazni, razumni.
Prijatelji ne žalijo me, zato dobro imeti jih je.
Dobro, da razumemo se, ker to pravo prijateljstvo je.
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Pomoč
Radodarnost.
Imamo se lepo.
Jeza.
Aktivnosti.
Težki trenutki.
Edinstveni.
Ljubezen.
Jaz.
OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA
Letošnja Otroška varnostna olimpijada je bila za nas prav posebna, saj je eno izmed predtekmovanj gostila naša
osnovna šola. Pomerilo se je 21 ekip četrtošolcev iz okoliških šol. Tekmovalci so dokazovali spretnost ter znanje o
varnosti in samozaščitnem ravnanju.
Udeležili so se ga tudi
učenci četrtih razredov
OŠ Fram: Zoja Helbl,
Manca Karo, Minka
Babič, Maša Belas, Nik
Krajnc, Gašper Miuc,
Domen Fras, Anžej
Kvas, Bian Zupanc in
Tine Jerenko.
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Tudi tokrat brez dežja ni šlo. A smeha in pozitivne energije nam ni manjkalo. Za dobro počutje pa je pripomoglo
tudi glasno navijanje in dobra volja naših navijačev. Imeli smo se odlično in škoda, da vse, kar je lepo, tako hitro
mine.
DELAVNICA ZA NADARJENE

DELIMO Z VAMI…
V sredo, 4. maja, je potekala delavnica za
nadarjene učence o krajevni arhitekturi.
Predstavili smo ideje, kako bi izboljšali
šolsko dvorišče. Nekatere so bile
neizvedljive, a v večini zelo zanimive. Vsak
učenec je dobil tloris šolskega dvorišča, na
katerega smo izrisovali svoje zamisli. Bilo
je zelo zabavno in zanimivo. Podobne
delavnice bi se še z veseljem udeležili.
(Brina Osonkar, Anja Zimet)

Učenke petih razredov so svoje skice prinesle v prostor. Pokazale so veliko vnemo,
ustvarjalnost in domiselnost.
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POSADILI SMO ZELENJAVO IN UREDILI CVETLIČNI VRT

Petošolci so pridno
prekopali
zemljo,
posejali in posadili
zelenje in rožice.
Čakamo na pridelek.
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OBLIKOVALNI KROŽEK

Skromni
materiali,
bogati
izdelki…
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PEKA PIŠKOTOV
Če želimo, da bodo učenci razumeli merske enote in jih v praksi
znali ustrezno uporabiti, jim moramo ponuditi ustrezne
aktivnosti. Pouk pa je lahko tudi interdisciplinaren, tako so
učenci zapisovali recepte, tehtali surovine, oblikovali piškote, jih
spekli in se urili v vseh postopkih. Pomembno je bilo, da so vsi
pri tem aktivno sodelovali in življenja niso spoznavali le iz
interneta, knjig, temveč na podlagi lastnih izkustev.

DAN DRUŽENJA VSEH GENERACIJ
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V soboto,21. 5., smo v okviru Zdrave
šole pripravili dve zanimivi delavnici.
Prva je bila krajše predavanje z naslovom Kaj in kako jesti, da ostanemo zdravi in da
izgubljamo odvečne kilograme, ne da bi se morali bati" jojo" učinka. Besedam so sledila
dejanje, torej gibanje. Delavnico je vodila ga. Maja Petovar.
Druga delavnica pod vodstvom ge. Sanje Zajc iz Plesne šole Sebastian je učila ples
zumbo za vse generacije.
Kakor vsako leto pa so sodelovali tudi planinci in gasilci ter članice RK iz Frama.
Obisk oziroma udeležba je bila izredno skromna, ponujene aktivnosti pa izredno dobre in zanimive, a so žal ostale
neizkoriščene.
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HUMANITARNA AKCIJA – POKLONI ZVEZEK
Tudi letos smo se priključili akciji – Pokloni zvezek. Zbrali smo 64 zvezkov, 2 šolski
torbici, 1 manjši nahrbtnik, barvice, ravnila, peresnici in vse odnesli na Karitas v
Maribor.
Upamo, da smo tako pomagali našim sovrstnikom in jim omogočili, da bodo v
zvezke zapisali prepotrebno učno snov, ki jim bo omogočila pot v lepši jutri.
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KNJIŽNIČARSKI KROŽEK
Na šoli že nekaj let uspešno deluje knjižničarski krožek, v katerem se vzgajajo mlade 'knjižničarke', ki pridno urejajo
police in skrbijo za izposojo. Seznanjajo se s postavitvijo gradiv in njihovo označitvijo, hkrati pa pripomorejo k
porastu števila knjižničnega gradiva. Tako je osmošolka Eneja Lina Berglez podarila knjižnici 10 knjig ter obogatila
šolsko zbirko. Hvala.
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ZA STARŠE, UČITELJE IN VZGOJITELJE
Eva in Goran Škobalj: Od človeka do sonca : priročnik za vzgojo : vrednote za boljši svet
Priročnik v bralcu spodbuja razmišljanje o pomembnosti človeških vrednot, ki predstavljajo osnovo
na vseh nivojih našega vsakdana (ekonomskem, političnem, družbenem, kulturnem ali osebnem).
Ko bomo dojeli, da ni vse v zakonih in paragrafih, temveč v srcu in zdravi pameti, bomo znali ubrati
drugačen pristop k strpnosti in razumevanju. Resnične življenjske zgodbe nagovorijo in spodbudijo
(Vir: iz knjige)
bralce vseh starosti, v njih sprožijo vprašanja, pomisleke in posledično ustrezne odgovore.
ZA CICIBANE
Andrej Rozman – Roza: Pesmi iz rimogojnice
33 igrivih, ritmičnih in bogato zvočnih, duhovitih in iskrivih pesmi o prepirljivih naramnicah in
čevljih, o nenavadnih Nezemljanih, zaljubljenih bobrih in o Ani, ki misli le nase, vas bodo
nasmejale do solz ter vas razvedrile. Skupaj s hudomušnimi ilustracijami pa vas bodo pogosto
zvabile med strani te rimogojne slikanic. (Vir: http://www.svetknjige.si/izdelek/18642/PESMI-IZ-RIMOGOJNICE)
ZA PIONIRJE
Andrej Rozman – Roza: Gospod Filodendron in marsovci
Gospod Filodendron, nekakšen Butalec našega časa, se srečuje z vsakdanjimi in manj vsakdanjimi
problemi, ki jih rešuje prav po svoje. Gospod Filodendron tako enkrat poizveduje kaj je sreča, drugič se
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preizkuša v besedni umetnosti, s pomočjo katere bo poiskal ženo. V tretji zgodbi si zaželi palačink, v četrti zgodbi
pa spozna marsovce. Vsako zgodbico odlikujeta simpatičen ton in posrečena, izvirna ideja, ki je realizirana tako, da
ni v zgodbicah ničesar niti preveč niti odveč, zapisane pa so z gibkim, živahnim jezikom, ki je prav tako značilen za
Andreja Rozmana Rozo in skupaj z vsem naštetim bržkone tudi odločilen za avtorjevo priljubljenost med mladim
bralstvom. Ilustracije so delo Ane Košir.
(Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=14256)
ZA MLADINO
Andrej Rozman – Roza: Passion de Pressheren (zgodovinska akupressura)
Andrej Rozman Roza skozi lik Franceta Prešerna in nekaterih njegovih sodobnikov
gledalca popelje od začetkov Prešernovega pesništva preko njegovega sodelovanja
z Matijem Čopom do zmage vznesenih narodobudnih pesmi Jovana Vesela
Koseskega, marčne revolucije in Prešernove smrti.
(Vir: http://www.roza.si/urgenca/za-odrasle/passion-de-pressheren/)

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Monika Retuznik
Zbral in uredil: uredniški odbor
Prispevke so pripravili: JELKA BOJC, VALENTINA GSELMAN, SIMONA NAPAST, BERNARDA ŠIBILA, MARJETKA
KLEP, KATJA ŠTERN
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