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Februarčku se mudi,  
pa zato manj šteje dni.  

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

 

S februarjem se pričenja drugo polletje, z njim pa čas za nove, morda boljše ali 

drugačne podvige. Izjemno nizke februarske temperature pa zagotovo niso v kali 

zatrle želja po boljših ocenah in lepših uspehih, zato pogumno naprej. 
 

2. februar - Svetovni dan mokrišč 
Praznujemo ga od leta 1971, ko je bila v iranskem mestu Ramsar sprejeta konvencija o mokriščih. Z njo želimo 
opozoriti na pozitivne učinke mokrišč na življenje ljudi. Le-ta nudijo življenjski prostor številnim ogroženim 
rastlinskim in živalskim vrstam, zaradi česar so zelo pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ramsarska 
konvencija danes vključuje že 153 držav z vsega sveta. 

4. februar - Svetovni dan boja proti raku 
Svetovni dan boja proti raku je namenjen preprečevanju raka, ozaveščanju in izobraževanju o njem in spodbujanju 
vlad in posameznikov na celem svetu, da se združijo v svojih prizadevanjih proti bolezni. Pomembno je ozaveščanje 
o odkrivanju, zdravljenju in oskrbi pri tej težki bolezni. 
Previsoka telesna teža, slaba prehrana, premalo telesne aktivnosti ter kajenje in pitje alkohola so najpogostejši 
razlogi za razvoj raka, zaradi katerega po svetu vsako leto umre 7,6 milijona ljudi. 

8. februar - Prešernov dan 
Slovenski kulturni praznik je osrednji kulturni in državni praznik, ki ga praznujemo na obletnico smrti največjega 
slovenskega pesnika, Franceta Prešerna. Na ta dan poteka osrednja državna proslava, na kateri podelijo Prešernove 
nagrade in nagrade Prešernovega sklada za vrhunske dosežke na področju umetnosti v Sloveniji. 
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Proslava ob obletnici pesnikove smrti je prvič postala vseslovenska po sklepu osvobodilnega gibanja leta 1941 med 
drugo svetovno vojno, vendar je bil tedaj to praznik vseslovanske enotnosti in so ga praznovali 7. februarja. 8. 
februar pa se kot praznik slovenske kulture praznuje od leta 1945 naprej. 

11. februar - Svetovni dan bolnikov 
Svetovni dan bolnikov je leta 1992 ustanovil papež Janez Pavel II., prvič pa ga je Cerkev obhajala 11. februarja 1993 
v Lurdu. V letošnji poslanici papež Frančišek piše, da je ta dan priložnost, da pozornost usmerimo na bolnike in 
trpeče na splošno. Obenem vabi vse, ki jim pomagajo, od svojcev, zdravstvenih delavcev in prostovoljcev, da se 
zahvalijo za Gospodov klic k spremljanju teh bolnih bratov in sester. 

11. februar - Svetovni dan varne uporabe interneta 
Slogan letošnjega dneva na mednarodni ravni je Skupaj spremenimo internet na bolje. V Sloveniji pozornost 
namenjamo predvsem vprašanju kulturnega vedenja v komunikacijah prek spleta, spletni etiki in prijaznosti do 
drugih uporabnikov interneta. Vsak posameznik lahko s kulturnim in etičnim vedenjem naredi ogromen korak k 
spreminjanju rabe interneta na bolje.  

14. februar – Valentinovo, dan ljubezni 
Prvotno je bil v Sloveniji sveti Valentin znanilec pomladi: oznanjal je začetek prvih del na vrtu in v vinogradu, v tem 
času pa se bi naj ženili tudi ptiči. Sveti Valentin ima na Slovenskem razmeroma malo cerkva, znana je božja pot na 
Limbarsko goro, precej priljubljen svetnik je na Koroškem, najbolj pa ga častijo na Primorskem. Poznamo kar tri 
svete Valentine.  
Dva mučenca sta žalostno končala pod cesarjem Klavdijem II. konec tretjega stoletja. Eden od njiju je bil duhovnik v 
Rimu, drugi pa škof v Umbriji. Tretji Valentin je bil škof iz Passaua, vendar ta goduje 7. januarja.  
Sveti Valentin je v Sloveniji veljal za zaščitnika božjastnikov, otrok s krči, bolnikov z bolečinami v trebuhu, z 
boleznimi oči, varoval pa je tudi pred kugo. V Angliji je že stoletja zaščitnik zaljubljencev, ki si na 14. februar 
izmenjajo darila, največkrat so to rože, sladkarije, čestitke in pisma, vse pa 'začinjeno' s srčki. 

20. februar – Svetovni dan socialne pravičnosti 
Od leta 2009 se 20. februar praznuje kot svetovni dan socialne pravičnosti. Generalna skupščina je 26. novembra 
ugotovila, da sta družbeni razvoj in družbena pravičnost nujno potrebna za doseganje in vzdrževanje miru ter 
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varnosti. Vendar prav družbeni razvoj in družbena pravičnost ne moreta biti dosežena brez miru, varnosti ter 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin. 
Razsežen in trajen gospodarski razvoj v kontekstu trajnostnega razvoja je nujen za vzdrževanje družbenega razvoja 
in družbene pravičnosti, a finančne krize, pomanjkanje varnosti, revščina, izključevanje in neenakost med družbami 
predstavljajo resne ovire pri vključevanju in polnem sodelovanju držav v razvoju ter tistih s tranzitnimi 
gospodarstvi. 

21. februar – Mednarodni dan maternega jezika 
Novembra 1999 so na Generalni konferenci Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) 21. 
februar razglasili za mednarodni dan maternega jezika. S tem dnem se promovira jezikovna in kulturna raznolikost 
ter večjezičnost. Jezik je eden izmed najmočnejših orodij za ohranjanje in razvijanje naše materialne in 
nematerialne dediščine. S promocijo maternih jezikov bomo pripomogli k jezikovni različnosti in k zavedanju o 
različnih jezikovnih ter kulturnih tradicij po celem svetu. 
(Vir:http://www.unaslovenia.org/book/export/html/430;https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_praznikov_z_oznako_Svetovni_dan;https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr
%C5%BEavni_prazniki_v_Sloveniji) 

 
 
 
OTROCI PESNIJO IN PISATELJUJEJO 
NAJBOLJŠI GOL 
Sodnikova piščalka je zapela, nogometna tekma se je 
začela. 
Neymar preigrava čez igrišče in podaja, tekma še 
vedno traja. 
Konča se prvi polčas, igralci si odpočijejo in kaj 
popijejo. 
Potem spet igrajo in Neymar dobi podajo,  

preigra dva igralca in si reče: »To je bila pa mala 
malca«. 
Pred njim je še samo vratar, ki izgleda zelo star. 
Neymar ustreli proti golu in zadene gol. 
Vsi se veselijo, nato se še do konca tekme borijo. 
Potem zmagajo ena proti nič in v časopisu piše -  to je 
bil najboljši gol na svetu,  
zadel ga je najboljši igralec na planetu - Neymar! 
  (David Kozoderc, 5. a) 
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SNEŽNI BOJ 
Nadenemo si kape, obujemo si čevlje,  
vsi na sneg takoj, saj zunaj bo snežni boj. 
Žabec, miška in podgana – vsa druščina je zbrana. 
Podgana je sodnik, žabec in miška pa »bojni krik«. 
Podgana, ki je res zaspana, uleže se na glavni plen. 
Miška in žabec se borita, z dobrim glasom zdaj kričita. 
Kepa nameri se v žabca. Ups! Miš zadela je podgano. 
Ko pa hitro se ustane, se dogaja pravi boj. 
Samo eden lahko preživi. 
Ja, seveda, miš. Hi, hi. (Minka Babič, 5. a) 

 
 
PRIJATELJSTVO 
Ko potrebuješ nekoga, ko osamljen si,  
poišči si prijatelja, da bosta skupaj cele dni. 
Prijateljstvo je lepo, če prijatelj ti poda roko. 
Super je, če prijatelje imaš, saj z njimi se igraš. 
Ko pa včasih žalosten si, prijatelj ti na pomoč prihiti. 
Ko zunaj sonce sije, oblak nebo zakrije, spusti se mrak 
in prijateljstvo gre spat. 
  (Špela Pepelnik, 5. a) 

 
 

NESKONČNOST 
 
Začne se na koncu, konča na začetku, 
življenje je zdaj le na počitku. 
Vse se premika, pada, dviguje. 
Včasih se zdi, kot da svet obupuje, 
a človek za dejanja ne obžaluje.  
 
In tudi ko se občutki nežnosti 
prelivajo v spirale večnosti, 
naenkrat vse ti izpuhti, 

kot da stran od tebe si želi. 
Čas trga srce, ki po ljubezni hrepeni.  
 
A to je življenje. 
Ni le trpljenje. 
Je kot veter, ki oblake razpiha. 
Kot sonce, ki senci se umika. 
Je kot knjiga prebrana. 
Življenjska zgodba je enkrat končana. 

 
                                                  Mihaela Jerinič (8.a) 

 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Februar, 2017  

 
Fram, 27. 2. 2017 
 
Dragi Peter Klepec, 
 
Moje ime je Leon in zate imam en pomemben izziv. Zanima me, ali bi lahko obnovil naš grad v Framu. Naša občina bi kupila 
material, ti pa bi nam pomagal (ker si tako močan) te velike kamne postaviti na pravo mesto. Za plačilo boš dobil veliko hrane 
in pijače, kupili ti bomo tudi avtomobil (to je prevozno sredstvo in je zelo priročno.) Prosim te, da razmisliš o mojem izzivu ter 
mi odpišeš na to pismo. 
 

Lep pozdrav, 
Leon Artič (7.a) 

 
 
 
 

 

 

 

Prešerni izpod svinčnika 2.b 
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PREŠERNOVA VELIKA NAGRADA PREVAJALCU IN PISATELJU ALEŠU BERGERJU TER SLIKARKI METKI KRAŠOVEC 
 
Metka Krašovec je svoje življenje posvetila likovnemu ustvarjanju. Od leta 1964 
nepretrgoma ustvarja in je avtorica veličastnega in prepoznavnega slikarskega opusa, ki je 
hkrati z njenim grafičnim in risarskim opusom nepogrešljiva sestavina mozaika slovenske 
likovne umetnosti. Je neusahljivo ustvarjalna umetnica, najpomembnejša slovenska 
sodobna umetnica, ki ji je slovenska likovna kritika namenila zgodovinsko mesto takoj za 
Ivano Kobilico. Je tudi ena redkih slovenskih likovnih umetnikov, ki je z besedilom, ki ima 
naslov Ogledalo, čas, našemu prostoru dala eno redkih, čudovitih besedil umetniške 
samorefleksije. 
 

Aleš Berger je s svojo raznovrstno 
jezikovno dejavnostjo in s celostnim 
pogledom na jezik neprecenljivo 
obogatil slovenski umetnostni in 
kulturni prostor. Njegov prevajalski opus 
je impozantno avtorsko delo. Prevajalsko umetnost, ki se še zdaj včasih 
otepa bremena anonimnosti, je povzdignil na raven javne ustvarjalne geste, 
posebej z nekaterimi najzahtevnejšimi prevodi, ki jih zmore le avtentičen 
jezikovni umetnik. Slovenskim bralcem je ponudil premišljene, briljantno 
izbrušene in duhovite prevode cele vrste ključnih avtorjev univerzalne 
književnosti. 
  
 
(Vir: http://www.vecer.com/metka-krasovec-in-ales-berger-prejmeta-veliko-presernovo-nagrado-
6300892) 
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REGIJSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 
 
18. 1. 2017 je v Ormožu potekalo regijsko tekmovanje iz angleškega jezika. Udeležile so se ga 4 učenke: Zala Bedjanič, Eva 
Ježovnik, Kaja Lešnik in Vanessa Medved. Dovolj točk za udeležbo na državnem tekmovanju, ki bo 21. 3., pa je zbrala le Kaja 
Lešnik, za kar ji iskreno čestitamo in že držimo pesti. 
  
 
 
 
NARAVOSLOVNI DAN, 14. 2. 2017 

 
Na Valentinovo se osmošolci niso 
seznanjali z našo črpalko, organom, ki 
potiska hemolimfo po telesu in hitreje 
utripa, ko vidimo nam drago osebo. Na 
kemijskih delavnicah na Srednji 
ekonomski šoli, kjer so nas izredno 
prijazno sprejeli, so se udeležili kemijskih 
delavnic in se seznanjali z raznolikostjo 
prsti in njenimi 'prebivalci'. Spoznali so 
različne raziskovalne spretnosti in 
eksperimente povezovali z vsakdanjim življenjem. Z zemeljskimi barvami pa so ob 
slikanju sproščali tudi svojo domišljijo.  Z  
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DELIMO Z VAMI… 

V torek smo se z avtobusom odpeljali v Maribor na SEŠ (Srednjo ekonomsko šolo). Razdelili smo se v dve skupini, nakar so 
nas odpeljali v učilnice. 8.b se je najprej udeležil geografsko-bioloških delavnic. Mikroskopirali smo prst in opazovali živali, ki 
živijo v njej. Nato so nas odpeljali v kemijsko učilnico, kjer smo eksperimentirali z ognjem, solmi in plini. Na koncu pa smo se 
posedli v likovno učilnico, kjer smo risali domišljijske živali. Vsak je prejel tudi darilo – šolsko glasilo Mladi dnevi.   
                  (Tjaša lešnik, 8.b) 
 

Na Valentinovo smo se osmošolci peljali na zanimiv naravoslovni dan, ki se je odvijal na Srednji ekonomski šoli v Mariboru. V 
njihovem laboratoriju nam je gospa profesorica pokazala nekaj zanimivih eksperimentov. V biološki učilnici smo obnovili 
znanje o prsti in skozi mikroskop opazovali majhne organizme, ki živijo v njej. Uživali smo v kratkem kvizu, v likovni učilnici pa 
risali zanimive živali. Dan je bil sončno in naravoslovno obarvan. 
                (Nina Veras, 8.a)  
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KULTURNI DAN, 28. 2. 2017 
 
PUSTOVANJE 
 
Šola je en dan v letu postala prava šala, norčava, pisana in razigrana. Magic Avgustino nas je s svojo spremljevalko Živko 
Nagajivko razgrel  z glasbo in triki, kurenti iz Kungote pa nas prebudili s truščem težkih zvoncev. Upam, da naš trud ni bil 
zaman in nas bo zelena pomlad kmalu obiskala in objela s toplim soncem. 
 
 
 
 
 
 

1.  
                  razred 
 
 
 
 
 

 
 
       
     2. 
              razred 
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     3. 
           razred 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     4.  
           razred 
 
 

 
DELIMO Z VAMI… 

Učenci 4.a razreda smo se pripravili na pustni torek tako, da smo se maskirali v svoje najljubše like in junake. Brina Nika Vauhnik je bila mumija in 
je bila za svojo masko tudi nagrajena. Poleg nje so bile dobro oblečene tudi Jana, Julija in Alja, ki so bile skupinska maska navijačic. Zaplesali smo 
ples ob glasbi Cirkuška predstava ,kjer je Žan žongliral, Maj pa je prikazal nekaj akrobatskih spretnosti. Zelo smo se zabavali ob prihodu kurentov in 
ko se je predstavil čarovnik s klovneso . 
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        5. razred 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        6. razred 
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7. – 9. razred 
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UTRINKI S PUSTOVANJA 
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PROJEKT PODARITE NAM MODRO SRCE 
 
NIVEA skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije že enajsto leto zapored odpira okno v 
svet izobrazbe otrokom iz socialno šibkejšega okolja. Učni sklad NIVEA so obogatili za 
20.000 € in tako na poti do izobrazbe s štipendijami podprli tiste, ki to najbolj potrebujejo. 
Od 23. januarja do 20. februarja 2017 smo tudi na naši šoli zbirali modra srca, v katera so 
otroci zapisali svoje želje in tako podprli njihovo humanitarno akcijo. Prilagamo fotografije 
petošolcev, katerih srca krasijo okna njihove učilnice.  
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VALENTINOV KONCERT, 4. 2. 2017 

Šolski sklad je pohitel in ljubezen med nas prinesel še pred Valentinom. Zbor 

prvošolcev, učenci z recitacijami, vokalna skupina Virtus in klapa Lent so poskrbeli, da so 

se ob melodijah naša srca napolnila s toplino. Sredi zime so nas misli ponesle v tople 

kraje, zaslišali smo šumenje vetra, božal nas je prijeten maestral.  

OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO 

Z Anjo Zimet smo 20. 

februarja v OŠ Ljudski vrt, 

Ptuj, dočakali finale. 

Nastopilo je 25 pevcev z 

višje in nižje stopnje. Našo 

odlično pevko je spremljal 

cel avtobus navijačev, 

katerega je sponzoriral 

ptujski radio Tednik. Na 

naše veliko razočaranje se Anja ni uvrstila med prve tri, 

čeprav je bila več kot odlična in bi si eno od teh mest 

zaslužila. A šteje to, da se je izjemno izkazala, posnela 

jo je RTV Slovenija in bo kmalu televizijska zvezda. 

V 'maski' in na odru – nova zvezda se rojeva… 
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POPESTRIMO ŠOLO 
 

Raketa, glinena skleda, pečene hrenovke in še kaj  

Toplejši februar je poskrbel, da smo lahko več časa preživeli 

na prostem. Za ptičke smo z učenci 4. in 5. razreda izdelali 

ptičje krmilnice in jih namestili na drevesa in grmovja v 

okolici šole. Na počitniških delavnicah smo v sodelovanju s 

skavti zakurili ogenj in na njem pekli jabolka, tvist (hrenovke 

v testu) in krompir v žerjavici. Palice za pečenje smo si 

poiskali v bližnjem gozdu in jih seveda odžagali sami. 

Pečenje je bilo zabavno. Hrenovke so bile različnih 

odtenkov od rjave do črne, vendar so bile kljub temu 

slastne, saj smo si jih pripravili sami. Ob ognju smo se igrali 

igre in napihovali ogromne milne mehurčke iz milnice, ki smo jo pripravili nekaj dni prej z učenci 2. razreda. 

Pod spretnimi prsti učencev so na delavnici izdelovanja iz gline nastale lične sklede, ki bodo krasile domove 

učencev. Učenci so pri packanju z glino zelo uživali, zato bomo delavnico še ponovili. Ker smo ekološko ozaveščeni, 

smo se preizkusili v izdelovanju domačega pralnega praška. Po enostavnem receptu smo ga hitro pripravili. Ker 

smo dodali premalo vode, se je preveč zgostil. Kar pa ni nič hudega. Enostavno dodamo vodo in ga dobro 

premešamo. Učinkovitost pralnega praška so učenci preverili doma.  
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Med zanimivejšimi delavnici je še vedno Gozdni laboratorij. Tokrat smo izdelali raketo iz odpadne embalaže in jo s 

pomočjo kemijske reakcije med citronko in sodo bikarbono izstrelili na dvorišču pred šolo. Izstrelitev je bila uspešna 

in izjemno atraktivna. 

Na delavnici Mmm, diši smo pripravljali hrenovke in sendviče v obliki žabic ter spoznavali zdravilne učinke zelišč. Ob 

ponedeljkih zjutraj smo se družili v telovadnici, kjer se preizkušamo v vztrajnosti in moči na plezali steni.  

V mesecu marcu pričakujemo zanimiv obisk, in sicer bomo ob razstavi o netopirjih imeli krajše predavanje o 

življenju netopirjev, kjer si bodo učenci lahko pobližje ogledali netopirja. Vsak učenec si bo lahko tudi izdelal 

svojega netopirja.  
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OBLIKOVALNI KROŽEK 

 
 
 
 

Februar je bil, kot se spodobi, 
srčkast. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pa tudi pustno obarvan. 
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ZA STARŠE, VZGOJITELJE IN UČITELJE 

 
Milan Divjak: Šola in človekove pravice 

 
 Avtor se zavzema za uresničevanje človekovih pravic kot način življenja v šoli. V delo je tako 
vključena podrobna analiza učnih načrtov s področja družboslovja. Gradivo vsebuje sistematično 
zbrano in analitično obdelano dokumentacijo mednarodnih organizacij o človekovih pravicah, 
tako otrok kot tudi odraslih.  

         (Vir: iz knjige) 

 
ZA CICIBANE 

 
Gillian Shields; Ko se zmrači 

 
Ko se zmrači, je čas za spanje in sanje. Ptički in rože zapro svoje zaspane oči in tudi zajčja 
družinica se pripravlja na počitek. Umijejo si zobke, zagrnejo zavese in preberejo pravljico 
za lahko noč.                   

        
(Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=7794) 
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ZA PIONIRJE 
 

Slavko Pregl: Odprava Zelenega zmaja 
 
Pred skoraj štirimi desetletji je priljubljeni mladinski pisatelj Slavko Pregl odraščajočim 
bralcem prvič ponudil nenavadne prigode treh osmošolcev, Mihe, Pipija in Andreja, ter 
njihovega starejšega prijatelja Boba, edinega polnoletnega člana blokovske klape (in še z 
vozniškim dovoljenjem). Ob začetku poletnih počitnic se fantje poleg najstniških težav, kot 
so tekmovalnost, egoizem in prve ljubezni, spopadajo tudi z »Old punco«, starim avtom z 
odpada, ki bi ga radi spravili v pogon, da bi jih odpeljal na kak izlet. Miha, Pipi in Andrej 
končno prepričajo Boba, da jih odpelje na izlet, toda že kmalu jim jo zagode nepredviden 
zaplet. Fantje nato naletijo na Janjo, ki je pobegnila od doma in ki enemu od njih ukrade 
srce. A kaj ko se Bob na skrivaj dogovarja s policaji.       
        (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=16522) 

 
 ZA MLADINO 

 
Mary Amato: Kitara za dva 

 
Lyla in Tripp sta srednješolca, ki ju ne druži nič drugega kot ljubezen do glasbe. Tripp 
Broody je samotar, ki mu je umrl oče, njegov najboljši prijatelj pa se je preselil drugam. Ne 
zna navezovati stikov, še posebej ne s sitno mamo, ki mu želi pomagati, a njene pomoči ne 
želi sprejeti. Lyla Marks je skoraj popolno dekle. Dobiva dobre ocene, pri učiteljih je 
priljubljena, poleg tega pa še čudovito igra čelo. A tudi njeno življenje je vse prej kot 
popolno, kajti tako oče kot najboljša prijateljica jo dušita z nemogočimi pričakovanji. Ko 
sta si prisiljena deliti glasbeno učilnico – ona ob parnih, on ob neparnih dnevih – si najprej 
izmenjata nekaj pikrih sporočil, to dopisovanje pa se nato razvije v odkrivanje skupnih 
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zanimanj, skrivnosti in sanj. Skuje se prijateljstvo, ki si ga prej noben od njiju ne bi mogel predstavljati. Drug 
drugega spodbujata k pisanju pesmi in glasba ju povezuje celo takrat, ko okoliščine grozijo, da ju bodo ločile za 
zmeraj. 
Knjigo so predlagali za nagrado Kentucky Bluegrass Award 2014.        
            (Vir: http://www.emka.si/kitara-za-dva/PR/1600806) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
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, BRIGITA VABIČ, MAŠA STRES, DORA OŽVALD, 
JOŽICA RAVŠ, MAJA ŠOŠTARIČ, NATALIJA FERK, BERNARDA ŠIBILA 
 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 


