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Nas december vzradosti,  
zimo, sneg nam podari. 

(Vir: http://med.over.net/forum5/viewtopic.php?f=151&t=6695062) 

 

 

 

 

Mrzli decembrski večeri se preživljajo  

v zavetju toplih domov, 

izven njih temino ožarja 

svetloba tisočerih lučk.  

Iz kuhinj diši, iz prostorov veje mir. 

 

Advent je čas pričakovanja 

nečesa novega,  

zaključen z rojstvom  

Sina Božjega, ki je  

ljudem izprosil milost in  

med nas želi sejati le ljubezen in dobroto. 

Občutimo ta blagoslov, 

prepustimo se blaženemu čustvu 

ter živimo s pomirjenostjo 

s srcih in spokojnostjo v duši. 

 

 

 
 

 

Nemirni december od 

nas se poslavlja, 

še zadnji poslal nam 

bo svoj ognjemet, 

se marsikateri bo 

izpolnil obet, 

ki vsak sam pri sebi si 

zdaj ga zastavlja. 

Naj sreča vsa svoja 

vam vrata odpre, 

naj vse skrivne želje 
izpolnijo se! 

Pusti, naj prihajajo 

stvari same - kot 

večer, kot noč, jutro 

in dan. Počakaj, da 

potrkajo pri tebi - 

kot dež, kot lačen 

ptič, kot izgubljen 

popotnik. Pusti, da 

stvari odtečejo - kot 

čas in voda. 

 

Prihodnost je 

ponujena razprta 

dlan za dotik, umik, 

dejanje, 

pričakovanje ali le 
za sanje. 
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1. december – Svetovni dan boja proti AIDS-u 
Svetovna zdravstvena organizacija je leta 1988 razglasila 1. december za svetovni dan boja proti AIDS-u. Danes je na svetu 
že več kot 40 milijonov ljudi, okuženih z virusom HIV, zato s tem dnem želimo opomniti na nevarnost, ki jo AIDS 
predstavlja za človeštvo, in na hitrost, s katero se širi, še posebej v revnih državah. Na ta dan se poziva ljudi, da izkažejo 
svoje sočutje, podporo in solidarnost do žrtev virusa HIV po vsem svetu. 

2. december - Mednarodni dan odprave suženjstva 
2. decembra se na svetovni dan odprave suženjstva spominjamo na isti dan leta 1949 sprejeto resolucijo Generalne 
skupščine o trgovini s sužnji in njeno prepoved. 

3. december – Mednarodni dan invalidov 
Leta 1982 je Generalna skupščina 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov. Z njim poziva vse države članice, naj 
si prizadevajo za čim boljši položaj invalidov znotraj svojih meja in za njihovo učinkovito integracijo v družbo. 

5. december – Mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj 
Leta 1985 je Generalna skupščina razglasila 5. december za mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj. 
Skupščina države članice poziva, naj znotraj svojih meja povečajo zavedanje o pomembni vlogi prostovoljstva za družbo in 
spodbudijo čim več ljudi k udeleževanju v prostovoljnih dejavnostih doma ter v tujini. 

7. december - Svetovni dan letalstva 
1996 je Generalna skupščina 7. december razglasila za svetovni dan letalstva. Že leta 1992 je kot prva to storila skupščina 
Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (specializirana agencija OZN) z željo poudarjanja in pospeševanja prednosti 
mednarodnega civilnega letalstva. 

10. december – Svetovni dan človekovih pravic 
Generalna skupščina je leta 1950 pozvala vse države in zainteresirane mednarodne organizacije, da 10. december 
praznujejo kot dan človekovih pravic. Na ta dan je leta 1948 Generalna skupščina sprejela Splošno deklaracijo človekovih 
pravic. 

18. december – Svetovni dan migrantov 
Na priporočilo ekonomskega in socialnega sveta je Generalna skupščina 18. december razglasila za svetovni dan 
migrantov. Tega dne so leta 1990 sprejeli mednarodno konvencijo o migrantih. Skupščina je izpostavila potrebo po 
nadaljnjem razvijanju spoštovanja pravic in svoboščin vseh migrantov. V povprečju je vsaka 35. oseba migrant; to pomeni, 
da dela in živi v državi, ki ni njegova lastna.  
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19. december - Dan Združenih narodov sodelovanja med državami juga 
23. decembra je Generalna skupščina 19. december razglasila za dan Združenih narodov sodelovanja med državami Juga. 
Na ta dan je namreč leta 1978 v Buenos Airesu sprejela akcijski načrt za promocijo in implementacijo tehničnega 
sodelovanja med državami v razvoju. 

20. december – Svetovni dan človeške solidarnosti 
22. decembra je v povezavi s spoštovanjem desetletja za izkoreninjenje revščine (1995–2005) Generalna skupščina 20. 
december razglasila za svetovni dan človeške solidarnosti. Ob tem dejanju je poudarila, da je Milenijska deklaracija 
definirala solidarnost kot temeljno in univerzalno vrednoto, ki bi morala vladati v medčloveških odnosih v 21. stoletju. 

25. december – božič 
Bôžič je tradicionalni praznik v cerkvenem koledarju, ki ga v katoliških, protestantskih družbah praznujejo 25. decembra 
kot spomin na rojstvo Jezusa Kristusa. V večini pravoslavnih cerkva zaradi uporabe julijanskega koledarja praznik 
praznujejo s 6. na 7. januar. Pod istim imenom božič praznujejo južnoslovanski rodnoverci zimski sončni obrat,  ki ga 
imenujejo z različnimi tradicionalnimi imeni: koleda, kračun, zimski kres, Svarožič, božič. Pavel Medvešček je na podlagi 
ljudskega izročila ugotovil, da so se na Banjški planoti, v Posočju in Slovenski Istri staroverski obredi opravljali še vse do 
prve svetovne vojne; bili so strogo tajni, saj je krščanstvo staroverce preganjalo, zato so tudi staroverci na zunaj živeli kot 
kristjani.   
Bistvo krščanskega božiča je praznovanje rojstva Odrešenika. Sveto pismo (Lukov evangelij) pravi, da sta se Jožef in Marija 
odpravila v Betlehem v času, ko je bila Marija že visoko noseča. V Betlehemu nista mogla dobiti prenočišča, zato sta se 
zatekla v hlev. Tam je Marija rodila Jezusa in ga položila v jasli, ker druge postelje zanj nista imela. V spomin na ta dogodek 
kristjani postavljajo jaslice. 

26. december - dan samostojnosti in enotnosti 
Ta dan obeležuje razglasitev izidov plebiscita o samostojnosti, 26. decembra 1990 (plebiscit je potekal 23. decembra 1990), 
na katerem je od 93,2 odstotkov udeleženih volivcev na vprašanje »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna 
država?« okoli 95 odstotkov odgovorilo pritrdilno (tj. 88,5 odstotka vseh volivcev), s čimer se je začela osamosvojitev 
Slovenije. Do septembra 2005 se je praznik imenoval le dan samostojnosti, a so ga s spremembo zakona o praznikih in dela 
prostih dnevih dopolnili, saj so na ta dan Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini. 
 

(Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_prazniki_v_Sloveniji;  http://www.unaslovenia.org/book/export/html/430) 
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KVARTET NONSTOP 
 
20. 12. je šolski kvartet NonStop nastopil v vrtcu Pobrežje. Vsako leto smo tja prijazno povabljeni s strani gospe Mateje 
Frešer in tako je bil to naš že 4. tovrstni koncert.  
Kvartetovci so zaigrali božične skladbe, vsak pa se je tudi sam predstavil s skladbo in hkrati predstavil svoj instrument. 
Nastopili smo pred publiko upokojenih vzgojiteljic in kopico navihanih otrok, ki so veselo pritegnili k igranju s ploskanjem 
in gibanjem.   

 
 

 
 
 
 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 4.–9. razred, 9. 12. 2016 
 
V letu 2016 mineva 400 let od smrti angleškega dramatika Williama Shakespeara, zato je bila rdeča nit letošnjega 
tekmovanja dramatika pod krovnim naslovom Na odru domišljije in resničnosti. Doslej dramskih besedil na tovrstnem 
tekmovanju še ni bilo, zato smo se vsi skupaj spopadali z malce drugačnimi besedili. 
Učenci 4. in 5. razreda so prebirali knjigo Borisa A. Novaka Nebesno gledališče in še eno po izbiri mentorja, učenci 6. in 7. 
razreda so dramatizirali besedilo Leopolda Suhodolčana Narobe stvari v mestu Pet Pedi in še eno po izbiri mentorice. V 8. in 
9. razredu pa so uživali ob delu Toneta Partljiča Moj ata, socialistični kulak.  
Pogumni tekmovalci so se kar dobro odrezali, in sicer: 
4. r. : Sodelovalo je 12 učencev, bronasto priznanje so osvojili Lana Sagadin, Eneja Zavec Blažič, Katja Žgank, Tara Medved. 
5. r. : Sodelovalo je 9 učencev, bronasta priznanja prejmejo Maša Belas, Miha Gorše Pihler, Tinkara Škrinjar. 
6. r. : Sodelovalo je 6 učencev, bronasto priznanje prejmeta Zala Grafenauer in Julija Šteharnik. 
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7. r. : Sodelovali so 4 učenci, bronasto priznanje prejmeta Alja Bergauer in Eva Uranjek. 
8. r. : Sodelovali sta 2 učenk, bronasto  priznanje prejme Katarina Klauž. 
9. r. : Sodelovale so 3 učenke, bronasto priznanje prejme Kaja Lešnik. 
 
Na regijsko tekmovanje v mesecu januarju sta se uvrstili Katarina Klauž in Kaja Lešnik. Do takrat pa se bosta podrobneje 
seznanili še s knjigo Toneta Partljiča Hotel sem prijeti sonce.  
Čestitamo vsem sodelujočim in jim izrekamo pohvalo, da prebirajo predpisane knjige in dokazujejo, da jim je še mar za 
materni jezik. Tiste, ki priznanja niso osvojili, pa prosimo, da branje knjig in razmišljanje o njih negujejo še naprej.   
Zahvala gre tudi vsem mentorjem, ki so jih pri delu usmerjali. 
 
HITRO RAČUNANJE 
 
Ni nujno, da je mogoče šteti vsako stvar, ki šteje, in tudi vsaka stvar, ki jo lahko štejemo, ni nujno, da šteje.  

(Albert Einstein) 
 
V začetku decembra smo na šoli organizirali šolsko tekmovanje v hitrem računanju. Učenci so se pomerili v peteroboju in 
preko spletne strani lefo.net poskušali doseči čim boljši rezultat. Najboljši hitri računarji na šoli so Jaša Šoba, Matija Živko in 
Neja Petrovič iz 3. razreda, Miha Gorše Pihler, Jan Pukl in David Kozoderc iz 5. razreda, Tonja Unuk iz 6. razreda, Arnej 
Gabrijan iz 7. razreda, Eliza Krasniqi, Nik Bržan in Tilen Štern iz 8. razreda. Čestitamo za dosežene rezultate! 
Vse učence na šoli vabimo še na preizkus v hitrem računanju na državnem nivoju, ki poteka v treh krogih. Pravkar poteka 
drugi krog. Učenci se lahko na državno tekmovanje uvrstijo, če se v dveh krogih uvrstijo med prvih deset tekmovalcev.  
Časovni razpored: 
Prvi krog: 5. 12. - 16. 12. 2016 
Drugi krog: 2. 1. - 13. 1. 2017  
Tretji krog: 30. 1. - 10. 2. 2017 
 
Finale državnega tekmovanja: 4. 3. 2017. 

Vabljeni k sodelovanju! 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

December, 2016 

6 

ASTRONOMIJA, 10. 12. 2016 
 
V četrtek, 8. decembra, je po vsej Sloveniji  potekalo 8. šolsko tekmovanje iz znanja astronomije. Organizirali smo ga tudi 
na naši šoli. Trije učenci so osvojili bronasto priznanje: Nejc Repnik, 7.b, Tilen Štern, 8.b in Nik Bržan, 8.b, nihče pa se ni 
uvrstil na državno raven. 
 
 
 
 

KULTURNI DAN, 9. 12., 23. 12. 
 
VELIKI POK 
9. 12. smo si z učenci od 6. do 9. razreda v ptujskem gledališču ogledali zanimivo 
predstavo. 
Gledališka uprizoritev Veliki pok interpretira našo skupno zgodovino. Vsi vemo, da 
so obstajali časi, ko so največji umi takratnega sveta bili prepričani, da je Zemlja 
ploščata in središče vesolja. Še dobrih sto let nazaj je veljalo, da je atom najmanjši 
delec. Na različnih koncih sveta obstajajo različne teorije o njegovem nastanku, nekatere mitološke, pravljične, druge 
popolnoma znanstvene. Dvom je sopotnik razmišljanja, ki lahko sproži gromozanski miselni premik, ta pa lahko vodi k 
odgovorom in skupnemu razvoju. Predstava Veliki pok preko zanimivih zgodb govori o vsem poznanih znanstvenikih, 
humanistih, raziskovalcih, umetnikih in o drugih vizionarjih (Nikoli Tesli, Albertu Einsteinu, Isaacu Newtonu, Charlesu 
Darwinu, Galileu Galilei in Marie Curie), ki so bili dovolj radovedni, intuitivni, vedoželjni in skeptični, da so prispevali k 
skupnemu razvoju. Njihovo sporočilo pa je enotno: spregovori na glas, četudi gre za 'neumnost'. Vse velike ideje in vse 
velike teorije so to nekoč bile.                                                                                                                               (Vir: http://www.mgp.si/si/veliki-pok.html)

Po predstavi je sledil ogled Ptuja (Orffejev spomenik in Ptujski grad - zunanjost) in nato odhod proti Framu, kjer so učenci 
izpolnili delovne liste. 
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ČAROVNICA HILARY GRE V OPERO 
 
Zadnji šolski dan leta 2016 (23. 12.) je učencem od 1.–5. razreda minil v SNG Maribor, kjer 
so si ogledali zanimivo predstavo o čarovnici Hilary, ki med poslušanjem radia izve, da je 
bila izžrebana: zadela je dve brezplačni vstopnici za ogled opere. 
 
To jo povsem zmede, ker ne ve, kaj je opera. Najprej si skuša pomagati z enciklopedijo, 
kjer pod geslom 'opera' piše, da je "Opera gledališče, kjer samo pojejo", česar pa ne more 
razumeti. Odloči se, da bo s pomočjo čarovniškega reka prek elektronske pošte priklicala 
prijateljico, čarovnico in operno pevko Mario Bellacante. Maria se pojavi pred njo v stanovanju. Ko se obe sprostita, ji začne 
Hillary zastavljati vprašanja: najprej, kaj pomeni, da v operi ljudje samo pojejo, nato pa sledi prava učna ura o operi, kjer 
obdelata vse od operne zgodbe (libreta), glasbenih not, naloge dirigenta, opernih glasov (alt, sopran, bas, tenor), 
koloraturnih arij do tega, kako se je treba v operi obnašati, kaj obleči, kdaj ploskati. 

                                                                                     (Vir: http://www.sng-mb.si/drama/carovnica-hillary-gre-v-opero/) 
 

 

 

 
NOČNO POTOVANJE 

 
December je bil v tretjem razredu še posebej čaroben, saj smo ponovno 
prespali v šoli. Za začetek smo si ogledali animirani film Zapoj v 
mariborskem Koloseju. V ritmih pesmi iz risanke smo poplesavali še cel 
teden. Po vrnitvi v šolo smo pojedli večerjo, ki so jo pripravile pridne roke 
naši mamic. Presenečenja so se kar vrstila, saj so nas na mizah pričakala 
tudi darilca. Ko se je bližala ura za spanje, smo si umili še zobe, se oblekli v 
pižame in nato smuknili v spalne vreče. Bilo je nepozabno. 
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BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT, 16. 12. 2016 
 
Za nami je še en božično-novoletni koncert. Preživeli smo ga z otroki iz vrtca in šole, ki so se izkazali s petjem, 
muziciranjem in plesom. Povezovalni niti večera so bili kvartet NonStop in šestošolke Julija, Neli in Nuša s kratko igro. 
Predstavili pa so se tudi člani KUD dr. Pavel Turner Fram. Obiskovalcev se je ponovno trlo, na obrazih pa se jim je risalo 
navdušenje in dobra volja. 
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BODI ZVEZDA – NE MEČI PETARD  

 

Z decembrom je javnost ponovno potrebno opozoriti na nevarnosti rabe pirotehničnih 
sredstev. Število poškodb zaradi le-teh pa se na srečo vsako leto zmanjšuje. Od dvanajstih 
evidentiranih poškodb v lanskem letu jih je bilo kar deset med mladoletniki, glavni vzrok za 
nastanek poškodb pa objestnost in nepremišljenost. 

Letošnjo preventivno akcijo Bodi zvezda, ne meči petard! je podprl tudi svetovni prvak v 
motokrosu, sicer pa vrhunski športnik, zaposlen v policiji, Tim Gajser. Akcijo je pospremil s 
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pomenljivim sloganom Željo po hrupu lahko izživiš tudi drugače, s katerim mlade in tiste malo manj mlade poziva, naj 
svojo željo po zabavi raje usmerijo v kaj bolj koristnega, na primer šport, ki lahko prinese veliko več užitka, še posebej, če 
predanosti sledi tudi vrhunski uspeh, kot dokazuje Gajser. Ko dosežeš določen športni uspeh, hočeš nočeš postaneš 
prepoznaven. Svojo prepoznavnost lahko športniki izkoristijo tudi za to, da pomagajo drugim, morda preprečijo kakšno 
poškodbo, predvsem pa podprejo projekte, s katerimi je mogoče doseči nekaj dobrega za celotno družbo.  

"Zato sem se odločil, da kot vrhunski športnik, zaposlen v policiji, podprem projekt Bodi zvezda, ne meči petard! in tako 
morda koga prepričam, da so prazniki lahko veseli tudi brez pokanja. Željo po hrupu je mogoče izživeti tudi drugače in jo 
usmeriti v kaj bolj koristnega. Prav to sem storil tudi sam, in svoj 'ventil' že pred časom našel v športu. V življenju nisem 
prižgal niti ene petarde! Zato pozivam vse mlade in tiste malo manj mlade – naredite si december vesel brez izzivanja 
usode. Če se že ne morete odpovedati pirotehniki, jo uporabljajte varno, pa tudi uvidevno tako do ljudi kot do živali, ki 
zaradi nenehnega pokanja zares trpijo," je pozval Tim Gajser. 

       (Vir: http://mariborinfo.com/novica/slovenija/tim-gajser-sporoca-ne-meci-petard-bodi-zvezda/128282) 

V Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je določeno, da pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati 
fizičnim osebam, mlajšim od 14 let, izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, mlajšim od 16 let, 
izdelkov kategorije P 1, T 1, baterij ter kombinacij kategorije 3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan kategorije 
3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi pa ne fizičnim osebam, mlajšim od 18 let. Prodaja pirotehničnih izdelkov 
kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 19. do 31. decembra. 

Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod 
nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le 
v času od 26. decembra do 1. januarja. Pri tem je potrebni upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih 
stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in 
na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih izdelkov 
zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter preprodaja.     
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Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok, je od leta 2008 
prepovedana.         

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih razvršča pirotehnične izdelke v: 

1. Ognjemetne  izdelke, to je pirotehnične izdelke za zabavo, v naslednje kategorije: 

kategorija 1 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so 
namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah 
in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s 
pokom itd.; 

kategorija 2 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni 
uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so  rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, 
baterije in kombinacije, rakete itd.; 

kategorija 3 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih 
odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi. Tipični izdelki so rimske svečke, ognjemetna kolesa, 
bengalične bakle, baterije in kombinacije itd.; 

kategorija 4 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim 
osebam (za poklicno uporabo) in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi.  

2. Pirotehnične izdelke za odrska prizorišča, ki so razvrščeni v dve kategoriji: 
kategorija T1-pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki  predstavljajo majhno 
nevarnost; kategorija T1-pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki so 
namenjeni za uporabo samo osebam s strokovnim znanjem. 

3. Drugi pirotehnični izdelki so razvrščeni v naslednji kategoriji:  kategorija P1 - 
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pirotehnični izdelki, ki  predstavljajo majhno nevarnost; kategorija P1 - pirotehnični izdelki, s katerimi lahko ravnajo ali jih 
uporabljajo samo osebe s strokovnim znanjem. 

 (Vir:http://www.policija.si/index.php/o-policiji/448-bodi-zvezda-ne-mei-petard?lang)

ŠOLSKA SKUPNOST 
 
Naloga šolske skupnosti je ustvariti čas in prostor, v katerem bodo predstavniki učencev prisluhnili drug drugemu, 
spregovorili o pobudah, kritikah, predlogih in tako predstavljali glas otrok. Pri svojem delu šolska skupnost spremlja 
uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, evalvira hišna pravila, vzgojni načrt ter podaja pobude za dopolnitve in 
spremembe pri delu in vsakdanjem življenju šole. 
V prvih mesecih letošnjega šolskega leta so se učenci na sestankih pripravljali, nato pa v oddelčnih skupnostih izvedli 
delavnice na temo počutja učencev v šoli. Predvsem so se usmerili na vprašanje, kaj lahko učenci sami naredijo za to, da bi 
se v šoli počutili bolj prijetno. Ugotovili so, da je zelo preprosto drugim dajati nasvete, kako lahko določene stvari 
izboljšajo, razmišljati o tem, kaj lahko sami naredijo za svoje boljše počutje, pa je precej bolj zahtevno.  
V bodoče se bodo učenci ukvarjali tudi s temo letošnjega otroškega parlamenta: 'Otroci in načrtovanje prihodnosti'. 
Predstavili bodo svoje ideje, mnenja in dileme o tematiki, ki je zagotovo pomembna v obdobju njihovega odraščanja. 

 
IGRE SVETA 
 
Igra s svojo dinamiko, svobodo, čustveno obarvanostjo in stalno aktivnostjo vpliva na razvoj in učenje vsakega otroka. To je 
dejavnost, ki je po svoji naravi spontana, dejavnost, ki se nikoli ne konča, ki se neprestano spreminja, ki z vsebino, obliko in 
ciljem ni omejena, vedno pa je 'otrokova'. 
Pri interesni dejavnosti 'Igre sveta' spoznavamo izvor in zgodovino iger, pravila in načine igranja posameznih iger ter 
postopke za izdelavo potrebnega igralnega materiala. S tem spodbujamo otrokovo radovednost in željo po spoznavanju 
drugih - kaj se igrajo otroci drugje, kako so se igrali nekoč ipd. Med namiznimi igrami so otroke do zdaj najbolj navdušile 
igre solitaire, vari, labirint, gosja igra ter lisice in gosi. Ustvarjalno so se lotili izdelovanja čisto svojih oblik gosje igre, se 
preizkušali v spretnosti pantomime ter neutrudno napenjali možgane pri iskanju besed v igri scrabble. 
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Mesec december je ponujal številne zanimive dejavnosti. V okviru projekta 
Popestrimo šolo smo iz gline izdelovali novoletne okraske, jih pobarvali in jih 
toplotno obdelali v peči. Ob ponedeljkih smo se v okviru delavnice 
Športajmo v naravi družili v telovadnici, kjer smo preizkušali moč naših rok in 
tekmovali, kdo spleza višje po plezalni steni.  V okviru delavnice Čudežni 
zvoki gozda smo si naredili bobne (pobarvali lesene deščice, jih zbili v okvirje 
ter jih ovili s selotejpom), ki jih bomo uporabljali na glasbenih delavnicah. S 
petošolci smo obeležili tudi Mednarodni dan gora (11. 12.), katerega namen 
je opozoriti na pomen gora za življenje in za ohranjanje biotske raznolikosti 
ter pomen varovanja in trajnostnega razvoja gorskih območij. V ta namen 
smo v sodelovanju s PD Fram v okviru festivala Brati gore organizirali 
predstavitev gorniške literature, med drugim tudi Planinskega vestnika. Skupaj s PD Fram smo se podali na planinski 
pohod (Fram-Ranče-Planica-Fram).  

Z učenci 2. razreda smo se prijavili na nagradni natečaj »Deluj 
eko – 
ohrani 
čebelo in 
smreko«. 
Pobarvali 
smo 
smreko iz 
kartona in 
jo okrasili z 
okraski iz 
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odpadnega materiala. Pri izdelavi naše smrečice smo se zelo zabavali.  
Največ zanimanja je pri učencih vzbudila delavnica Gozdni laboratorij, na kateri smo odkrivali zanimive fizikalne značilnosti 
toplega zraka, vžigalic, kovancev in kozarcev. 
Tudi v času novoletnih počitnic nismo lenarili. Razgibali smo se na drsališču v Parku pod tisočerimi zvezdami na Kidričevem 
in izdelovali gozdne vile iz volne.  

 
 

 

 
OBLIKOVALNI IN ROČNODELSKI KROŽEK 
 
Oblikovalni krožek v duhu pričakovanja božiča in novega leta – smrečice in jelenčki. 
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Pri ročnodelskem krožku pa se učenci učijo tudi drugačnih spretnosti, predvsem v sukanju šivanke in celo v klekljanju se 
preizkušajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanimivi likovni izdelki pa nastajajo tudi pri učnih urah, kot npr. ti polovični obrazi v 5.a.  
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NADARJENI IN RADOVEDNI V ORODJARNI GORJAK, RAČE 
 
Z učenci od 7.-9. razreda smo si 2. 12. 2016 v dveh skupinah ogledali 
proizvodnjo orodij za svetovno avtomobilsko industrijo in drugih industrijskih 

panog. Uspešno družinsko 
podjetje uvaja številne 
inovativne postopke in prispeva 
k večji prepoznavnosti naše 
občine. Polega tega, da vlagajo 
v razvoj sodobnega strojnega 
parka, se trudijo biti tudi okolju 
in naravi prijazni ter energetsko varčni. 
Učenci so bili nad stroji in tehnološkimi postopki izjemno navdušeni in so  
postavljali vprašanja na mestu, ki so kazala na njihovo zanimanje in 
poznavanje posameznih postopkov. 
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DELAVNICA ZA STRIPOVSKE NAVDUŠENCE 
Kar dve decembrski sredi smo se posvečali stripu. Na temo 'kolo' smo sestavljali zgodbo, jo ustrezno krajšali ter z 
zanimivimi likovnimi tehnikami prikazovali tako zunanje dogajanje kot notranja čustva. Bilo je zelo zanimivo, predvsem pa 
polno iskrivih domislic in zanimivih idej.   
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DRUŽENJE Z UPOKOJENIMI DELAVKAMI IN DELAVCI NAŠE ŠOLE  IN VRTCA 

 
Življenjski smisel ni 

večnost. 
Je ljubezen in 
spoštovanje. 

Kdor ju zmore, je večen. 
                                           (R. Kerševan) 

 
Tudi letos so nas na šoli z 
obiskom počastili nekdanji delavci šole in vrtca Fram. Ob prijetni čajanki in 
slastnem pecivu so nastopili učenci OŠ Fram: Manca Karo s pesmijo Ne prižigaj 
luči, Gašper Emeršič na sintetizatorju s Sveto nočjo, kvartet Nonstop in 
napovedovalki Aleksandra Paunović, Zala Grafenauer. 
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OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO 
 
28. 12. je v OŠ Markovci potekalo pollfinale prireditve Otroci pojejo 
slovenske pesmi in se veselijo. Predstavilo se je 9 šol z 18 
tekmovalnimi točkami. Našo šolo sta zastopali zmagovalki 
predizbora, Manca Karo iz 5.a s pesmijo Lojzeta Slaka Ne prižigaj luči 
in Anja Zimet iz 8.a s pesmijo Nine Pušlar Kdo še verjame. Obe sta 
poželi velik aplavz, nastopili odlično, suvereno in odločno. Anji pa se je 
tudi uspelo uvrstiti v finale, ki bo februarja. Že držimo pesti. 

 
Kdo še verjame, 

le kdo še verjame, 
v tople besede, obljube in  

kdaj pa kdaj v dobre ljudi? 
 
 

 
POZDRAV IZ SARAJEVA  
 
MIKLAVŽEVANJE NA GIMNAZIJI OBALA V SARAJEVU V SODELOVANJU S SKD CANKAR 
 
V ponedeljek, 5. 12. 2016, ob 18.00 je bilo v slavnostni dvorani Gimnazije Obala v Sarajevu organizirano Miklavževanje.  
Otroci dopolnilnega pouka slovenščine in kulture so se Miklavžu, prvemu od dobrih mož, ki jih obišče v decembru, 
predstavili s kratkim kulturnim programom: s pesmicami, recitacijami in igranjem na instrumente. Miklavž je bil tako 
zadovoljen, da je vse obdaril s skromnimi darili, s slovensko knjigo in sladkarijami. Leskove šibe ni dobil nihče, saj je 
presodil, da to ni potrebno. Ob koncu smo drug drugemu zaželeli vesel december ter zdravo, veselo in brezskrbno novo 
leto.  
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ZA STARŠE, UČITELJE IN VZGOJITELJE 
 

Jodi Gold: Vzgoja v digitalni dobi 

Knjiga Vzgoja v digitalni dobi želi starše in vse, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem otrok, 
pomiriti. Nudi model vzgoje in družinam daje potrebno orodje, s katerim lahko otrokom 
pomagajo, da bodo našli pravo ravnovesje v zmerni uporabi digitalnih naprav. Namen knjige je s 
pravili, smernicami in odprto komunikacijo razviti premišljen in razvojni starosti primeren pristop 
k digitalni tehnologiji. Otrokom ne smemo prepovedati uporabe digitalne tehnologije, naučiti pa 
jih je treba, da je imeti in uporabljati digitalno tehnologijo privilegij in ne pravica.  
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                                                                                                        (Vir: http://www.didakta.si/revija/vzgoja_v_digitalni_dobi.html) 

ZA CICIBANE 
 

Peter Svetina: Sredi sreče in v četrtek zjutraj 

 
Sredi sreče in v četrtek zjutraj je zgodba o profesorju Petji Hribarju, ki z izračuni dokazuje, da 
lahko poleti sneži, pa o gospeh, ki prinašata pozabljeno kitaro, a nimata denarja, da bi si 
plačali prenočišče v hotelu. In o drobnih čudežih, ki nas spremljajo skozi življenje.  
     

                                                                                             (http:// http://www.biblos.si/lib/book/9789616970372) 
                                        
                                            ZA PIONIRJE 

 
Havukainen Aino, Tine in Bine. Superjunaka 

 

»Samo pomisli, kako imenitno bi bilo biti superjunak!« sanjarita Tine in Bine med prebiranjem 
razburljivih dogodivščin Hiperkibermoža. In glej! S pritiskom na televizijskoaktivni laserski 
sevalnik (ZAP!) se Fanta spremenita v Aktivnega fanta in Merilnega moža! Mala junaka sta v 
hipu pripravljena na boj s superlopovi in na popravljanje krivin. Zali Dol bosta rešila pred 
velikanskimi embalažami, ki meščanom grenijo življenje. 
Superhitro, superzabavno, superčudno! Začenja se nova, neverjetno zanimiva in prismojeno 
junaška dogodivščina. 
 
Otroci knjigo obožujejo, saj sta glavna junaka nabrita, iznajdljiva in zabavna, hkrati pa vedno zagodeta kaj novega, drznega 
in nadvse humornega. Slikanico odlikuje ideja o neomejenih možnostih ustvarjanja, duhoviti opisi domislic ter bogate 
ilustracije. To je že peta v slovenščino prevedena knjiga o Tinetu in Binetu, ki na Finskem dosega vrtoglave naklade. 
         

    (Vir: http://www.emka.si/tine-in-bine-superjunaka/PR/2098232) 
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ZA MLADINO 
          
     Jacqueline Wilson: Problemi na netu 
 
Problemi na netu je sveža in zabavna zbirka kratkih, med seboj povezanih zgodbic o življenju 
najstnikov, o vsem, kar mislijo, čutijo in kar jih skrbi. Gospod Brzina je za svoj razred sestavil 
megainternetno stran Problemi na netu, kjer učenci lahko natipkajo svoje probleme in z malo sreče 
kmalu prikaplja nekaj dobrih nasvetov. Holi, Grega, Nataša in prijatelji so prepričani, da imajo na 
vagone skrbi, ko pa jih razkrijejo na internetni strani, spoznajo, da včasih najboljši nasvet dobiš tam, 
kjer ga najmanj pričakuješ.                                                                                   (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=9469) 

 
                                                   Življenje je potovanje, 

za katerega nihče ne dobi zemljevida. 
Vsakdo potuje po svoje in si sproti riše svoj zemljevid. 

Vsaka risba je nov smerokaz za vse, 
ki hodimo po čudovitih poteh življenja. 

2017 naj bo pot dobre volje, ljubezni in zdravja.        
 

^ÉÄx~à|ä b% YÜtÅ 
 

 

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Jelka Bojc 
 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
 
Prispevke so pripravili: JELKA BOJC, VALENTINA GSELMAN, SIMONA NAPAST, JOŽICA RAVŠ, DORA OŽVALD, POLONA ČUK KOZODERC, 
PRIMOŽ KRAŠNA, NINA KRAMER, NATALIJA FERK, ANJA LIPUŠ, OSKAR KREVH, MATEJA KREGAR 


