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V sušcu prihiti pomlad,
vsakdo poln je sladkih nad.
(Vir: http://med.over.net/forum5/viewtopic.php?f=151&t=6695062)

Pust krivih ust je končno pregnal zimo in že nas greje toplo sonce, ki pa se še vedno prebija skozi
jutranjo svežino. Zeleni brsti, poganjajoči popki, prve cvetke, znanilke novega življenja, v nas
budijo novo voljo za doseganje in zastavljanje poslovnih in zasebnih ciljev. Naj bodo čim bolj
realni, predvsem pa uresničljivi.
1. marec - Svetovni dan civilne zaščite
Mednarodna organizacija civilne zaščite je 1. marec za dan civilne zaščite razglasila na svoji 7. generalni skupščini
18. decembra 1990 v Ženevi. Na ta dan leta 1972 je bil namreč sprejet temeljni zakon, ki je civilno zaščito opredelil
tudi kot mednarodno organizacijo. Civilna zaščita je sicer poseben del namensko organiziranih sil za zaščito,
reševanje in pomoč. Obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno
opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. Organizirana je na regionalni in državni ravni. Za
organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite je odgovorna uprava za zaščito in reševanje, ki deluje kot
organ v sestavi ministrstva za obrambo.
6. marec - Svetovni dan varčevanja z energijo
Prav na ta dan želimo še posebej opozoriti širšo javnost na pomen varčne rabe energije v našem vsakdanjem
življenju, na omejenost virov energije ter obenem tudi na njen vpliv na dolgoročni obstoj globalnih ekoloških
sistemov. V svetu poraba električne energije neprestano narašča in čeprav je po raziskavi REUS v Sloveniji zaznati
vse bolj pozitiven odnos ljudi do porabe energije, pa dejanska izvedba teh načel še ni na želeni ravni učinkovite rabe
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energije oziroma se ne odraža v dejanskem izvajanju v našem vsakdanjiku. Varčnost pri porabi energije ter
energetska učinkovitost sta osrednjega pomena za prihodnost naše družbe kot tudi našega planeta.
8. marec – Dan Združenih narodov za pravice žensk in mednarodnega miru
Leta 1977 je Generalna skupščina države članice spodbudila, naj v skladu s svojimi zgodovinskimi na nacionalnimi
tradicijami ter navadami kateri koli dan v letu razglasijo za dan Združenih narodov za pravice žensk in
mednarodnega miru. Države so bile pozvane, naj si prizadevajo za ustvarjanje boljših pogojev za izkoreninjenje
diskriminacije žensk ter za njihovo boljšo vključitev v družbeni razvoj. Ta poziv se je zgodil takoj po začetku
mednarodnega leta ženske (1975) ter OZN desetletja ženske (1976-1985). OZN je začel 8. marec slaviti kot
mednarodni dan žena leta 1975.
19. marec - Svetovni dan pripovedništva
Dan izhaja iz nacionalnega dneva pripovedništva, ki so ga na Švedskem praznovali na začetku 90. let minulega
stoletja, a je nato zamrl. Pobuda za ponovno oživitev prihaja iz Skandinavije, prvi svetovni dan pripovedništva pa so
obeležili leta 2004. To je praznik umetnosti ustnega pripovedovanja. Na ta dan vsi, ki imajo možnost, pripovedujejo
in prisluhnejo zgodbam na različnih krajih, v različnih jezikih. Namen je posredovanje zgodb ter učenje drug od
drugega.
21. marec – Svetovni dan boja strpnosti in boja proti rasni diskriminaciji
Vsako leto 21. marec slavimo kot svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji. Na ta dan je leta 1960 policija ubila 69
ljudi na miroljubnem protestu proti apartheidu v Sharpevillu v Južnoafriški republiki. Ob imenovanju 21. marca za
svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji leta 1966 je Generalna skupščina pozvala države k večjemu trudu za
izkoreninjenje rasne diskriminacije.
Mednarodni dan strpnosti je razglasila Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo
(UNESCO) in je namenjen ozaveščanju javnosti, poudarjanju nevarnosti nestrpnosti in podpori izobraževanju o
strpnosti. Obeležitev tega dne je primerna priložnost, da se opozori na nujnost izvajanja načel, zapisanih v
Deklaraciji o načelih strpnosti , ki je bila sprejeta pred dvajsetimi leti.
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21. marec - Svetovni dan lutkarjev
Svetovni dan lutkarjev je na svojem 18. kongresu leta 2000 v Magdeburgu razglasila svetovna organizacija
lutkovnih umetnikov Unima (ustanovljena leta 1929 v Pragi in od leta 1948 članica Unesca). Prvo sporočilo je bilo
poslano v svet leta 2003 v New Delhiju in od tedaj svetovni dan lutk praznujemo po vsem svetu.
21. marec - Svetovni dan poezije
Unesco je leta 1999 21. marec razglasil za svetovni dan poezije. Poezija je prostor, v katerem se srečujemo skozi
besedišča vseh barv, ritmov in zvokov, ki ujamejo bistvo človeškega bitja, njegove občutke ter dialog in
sporazumevanje. Pesniki kot Rabindranath Tagore, Pablo Neruda in drugi širijo brezčasna sporočila in so včasih
vzvodi in priče pomembnim družbenim ter zgodovinskim spremembam, včasih pa nam njihovi verzi zgolj
pomagajo pri iskanju duševnega miru in lastnega bistva. Vsak jezik ima svojo poezijo in vsak človek ima svoj ključ
do poezije.
22. marec – Svetovni dan voda
Generala skupščina je razglasila 22. marec za svetovni dan voda. S tem je želela povečati zavedanje, kako razvoj
vodnih zalog vpliva na gospodarsko produktivnost in dobrobit družbe.
23. marec – Svetovni dan meteorologije
Po vsem svetu 23. marec praznujejo kot svetovni dan meteorologije že od leta 1961. Na ta dan je leta 1950 postala
zavezujoča konvencija Svetovne meteorološke organizacije (WMO).
24. marec – Svetovni dan tuberkuloze
24. marca vsako leto slavimo svetovni dan tuberkuloze. Na ta dan je leta 1882 dr. Robert Koch pred skupino
zdravnikov v Berlinu predstavil odkritje bacila, ki povzroča tuberkulozo.
25. marec – Mednarodni dan spomina na žrtve suženjstva in transatlantske trgovine s sužnji
Pod vtisom dejstva, da javnost ve zelo malo o 400-letni transatlantski trgovini s sužnji, je Generalna skupščina leta
2007 razglasila 25. marec za mednarodni dan spomina na žrtve suženjstva in transatlantske trgovine s sužnji.
Skupščina je generalnega sekretarja pozvala k ustanovitvi izobraževalnega programa, ki bi mobiliziral vzgojne
institucije in civilno družbo kar se tiče spomina na transatlantsko trgovino s sužnji in suženjstvo. S tem bi
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prihodnjim generacijam vcepili v zavest vzroke, posledice in nauke transatlantske trgovine s sužnji ter jih opomnili
na nevarnosti rasizma in predsodkov.
25. marec - Svetovni dan mater
Materinski dan je mednarodni praznik, ob katerem izražamo pozornost in zahvalo
vsem ženskam v vlogi matere.
Leta 1907 je v ZDA Anna Jarvis pred cerkvijo razdelila 500 belih nageljnov v
spomin na svojo pokojno mamo. Anna se je zavedala, da je v ZDA veliko otrok, ki
se grdo obnašajo do svojih staršev, zato je pisala politikom, naj uzakonijo poseben
praznik, namenjen materam. Leta 1914 je ameriški predsednik Woodraw Wilson
podpisal zakon, po katerem naj bo vsako leto na drugo majsko nedeljo materinski
dan kot državni praznik - v čast materam, ki so v prvi svetovni vojni izgubile svoje
sinove. A po nekaj letih je Anna Jarvis ugotovila, da je praznik namesto svojega
pravega namena postal bolj kot ne priložnost za zaslužke trgovcev. Zato si je
kasneje celo prizadevala, da bi praznik ukinili.
Tretješolki Iza in Zala sta mamicam posvetili lepo pesem.

27. marec - Svetovni dan gledališča
Pobudo, da se 27. marec razglasi za svetovni dan gledališča, je leta 1961 dal Mednarodni gledališki inštitut
(International Theatre Institute - ITI). Več kot pol stoletja se ta dan praznuje z različnimi nacionalnimi in
mednarodnimi dogodki in z objavo posebne poslanice, ki jo na povabilo omenjenega inštituta pripravi pomemben
gledališki ustvarjalec.
(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)
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HITRO RAČUNANJE
V soboto, 4. 3., je v Litiji potekalo državno tekmovanje
v hitrem računanju. Udeležili so se ga kar trije učenci z
naše šole in dosegli zelo dobre rezultate. Jan Pukl iz 5.
razreda je dosegel 8. mesto, Eliza Krasniqi iz 8.
razreda se je uvrstila na 7. mesto in Miha Gorše Pihler
iz 5. razreda na odlično 4. mesto. Vsem trem učencem
čestitamo za trud, vztrajnost in zelo dobro znanje, ki
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so ga na tekmovanju pokazali.

Elu

Eliza in Miha pa sta si s svojo izjemno računsko
spretnostjo priborila tudi udeležbo na mednarodnem
tekmovanju, ki bo med prvomajskimi prazniki v Litvi.
Stiskamo pesti in jima želimo še več odličnih rezultatov.
Organizatorji tekmovanja so izrazili toplo priporočilo, da
se najboljši učenci na tekmovanje, ki bo naslednje leto,
začnejo pripravljati takoj po končanem letošnjem
tekmovanju. Zato začnite z vajo čim prej, če se nam
želite naslednje leto pridružiti.
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EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU
16. 3. 2017 je kar 136 učencev naše šole reševalo tekmovalne matematične naloge za evropski matematični
kenguru.
V vsaki tekmovalni skupini tretjina najboljših prejme bronasto priznanje. Vsem prejemnikom priznanj čestitamo.
Za uvrstitev na državno tekmovanje je potrebno zbrati 80% vseh možnih točk. To je letos uspelo sedmošolcu Niku
Zemljiču in devetošolki Kaji Lešnik.
Zanju bomo stiskali pesti 22. 4. 2017. Veliko uspeha!
CANKARJEVO TEKMOVANJE
Na regijskem tekmovanju iz znanja materinščine sta naši učenki, Katarina Klauž iz 8.a in Kaja Lešnik iz 9.a, dosegli
odličen uspeh, in sicer srebrno priznanje, za kar jima iskreno čestitamo. Čeprav je bila tema povezana s komedijo,
je tekmovanje iz materinščine pogosto zelo dramatično in zahteva veliko potenja.
Učenci 1. triletja pa se še ta mesec pridno pripravljajo na tekmovanje Mehurčki, ki bo 7. aprila.
ŠAH V FRAMSKI ŠOLI
Kot vsako leto, smo tudi letos s šahisti OŠ Fram zabeležili veliko odličnih rezultatov, s tem da nas nekaj tekmovanj
še čaka.
Naj nanizamo le najboljše.
Že v decembru se je v Kamnici odvijalo posamično regijsko šahovsko tekmovanje v vseh kategorijah. Dobili smo
regijskega prvaka, Urbana Šterna iz 7.r, in regijsko podprvakinjo, šestošolko Tonjo Unuk. Oba sta se tudi uvrstila na
državno posamično tekmovanje, ki se je letos odvijalo v Kranju. Oba sta našo šolo več kot dostojno zastopala.
V marcu, natančneje 9. 3. 2017, se je v Kamnici odvijalo še ekipno šahovsko tekmovanje v kategoriji dečkov od 12 in
do 15 let. Obe ekipi, EKIPA 1: Maj Toplišek, Vito Gojkovič, Tonja Unuk in Jakob Ogorevc, EKIPA 2: Urban Štern, Aleš
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Podbojec Prelog, Gal Badrov in Miha Gorše Pihler, sta osvojili prvo mesto in tako smo postali regijski prvaki za
šolsko leto 2016/2017. Ekipa dečkov do 15 let se je s tem rezultatom uvrstila na državno tekmovanje, ki je bilo 12. 3.
2017 v Dravogradu, kjer so osvojili odlično šesto mesto.
Vsem iskreno čestitamo. Obilo šahovskih užitkov in uspehov še naprej.
FIZIKA
9. februarja je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz fizike. Letos se ga je udeležilo 16 učencev iz 8. in 9. razreda.
Bronasto priznanje so osvojili: osmošolci Tilen Štern, Nik Bržan, Martin Mernik, Brina Osonkar in Aleš Podbojec
Prelog ter devetošolca Kaja Lešnik in Jan Gradišnik Klanjšček. Tilen, Kaja in Jan so se uvrstili na področno
tekmovanje, kjer so 17. marca uspešno zastopali našo šolo in prav vsi osvojili srebrno priznanje iz znanja fizike.
Z osmim mestom v regiji v kategoriji osmošolcev nas je razveselil Tilen, ki se je tako uvrstil na aprilsko državno
tekmovanje, kjer se bo boril za zlato priznanje.
Vsem prejemnikom priznanj čestitamo, za Tilna pa držimo pesti za čim več uspeha na naslednji stopnji tekmovanja.
VESELA ŠOLA
8. 3. 2017 se je na šoli odvijalo šolsko tekmovanje iz vesele šole za učence od 4. – 9. razreda. Med veliko konkurenco
so dovolj znanja za udeležbo na državni ravni, ki bo 12. aprila na osnovni šoli Starše, pokazali: četrtošolka Eneja
Zavec Blažič, petošolec Miha Gorše Pihler, sedmošolec Martin Burulič ter devetošolka Eva Ježovnik. Že sedaj
držimo pesti za še en odličen uspeh.
RAZISKOVALNE NALOGE
V petek, 31. marca, se je na OŠ Miklavž na Dravskem polju odvijalo 17. srečanje mladih raziskovalcev Zgornjega
Podravja. Našo šolo sta odlično zastopali devetošolki Vanessa Medved in Katja Kobalej z raziskovalno nalogo z
naslovom Slovenska zavetišča za živali in ozaveščenost o njih. V nalogo sta vložili veliko truda in časa in se odlično
odrezali ter dostojno zastopali našo šolo. Konkurenca v njuni kategoriji je bila zelo močna in številčna. Na državno
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tekmovanje se uvrsti le ena naloga, a tokrat to ni bila njuna. Za delo, pogum, vztrajnost in korektno zastopanje
naše šole dekletoma iskreno čestitamo.

PLANINSKI IZLET NA MERANOVO
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Na še zadnjo zimsko nedeljo (19. 3. 2017) smo se planinci iz OŠ Fram in še nekaterih okoliških šol odpravili na izlet
na Meranovo nad Limbušem. Zbralo se nas je ogromno, vreme pa na srečo ni bilo nič kaj zimsko. Ob gričevnati poti
smo si ogledali ostanke limbuškega gradu, Andrejev čebelnjak in še mnogo drugih zanimivosti. Med drugim smo s
pomočjo mobilnih telefonov iskali skrite zaklade (Geocaching). Po približno 4 urah hoje in prehojenih 14 kilometrih
smo lačni in nekoliko utrujeni prispeli nazaj na izhodiščno točko. Sedaj pa učenci planinskega krožka OŠ Fram že
komaj čakajo na naslednji izlet v Logarsko dolino!
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OBMOČNA REVIJA OPZ
27. 3. je v unionski dvorani Maribor v okviru območne revije pevskih zborov potekal prvi izmed štirih koncertov
Mladina poje. Nanjo smo prijavili tudi 75 učencev, ki obiskujejo otroški pevski zbor Framčki in OPZ OŠ Fram.
Prvošolčki so se predstavili z naslednjim programom: Pastir krave izgubil (Tomaž Bajzelj; zvon je igrala Neli
Lunežnik), Izidor ovčice pasel (ljudska), Vrtiljak (Janez Bitenc). OPZ pa je zapel naslednje pesmi: Mačja polka
(Jaroslav Krička), Škrjanček poje (ljudska), Potok je slekel senčno obleko (Tomaž Habe).
Kljub bolezni in nekaj manjkajočim učencem sta oba nastopa uspela. Učenci so pogumno, natančno in korektno
zapeli pesmi. Hvala Tini Bohak, ki nas je spremljala s klavirjem, in učiteljem spremljevalcem: Nataši Maver Šoba,
Valentini Gselman, Maji Šošterič, Suzani Mlakar in Romani Mate.
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KULTURNI BAZAR
S Kulturnim bazarjem, kjer združijo moči Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Slovenska
nacionalna komisija za Unesco ter kulturne ustanove iz vse Slovenije, želimo doseči boljšo obveščenost o kulturni
ponudbi v Sloveniji ter v strokovni in širši javnosti prebuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo oziroma za
kulturo. Izvršni producent Kulturnega bazarja, sedaj že tradicionalne prireditve, je od samega začetka leta 2009
Cankarjev dom v Ljubljani. Enodnevna prireditev široko odpre vrata Cankarjevega doma – na razstavnih prostorih v
treh preddverjih predstavlja svojo bogato ponudbo skoraj 300 kulturnih ustanov ter številni samostojni kulturni
ustvarjalci iz vse Slovenije. V predavalnicah in dvoranah se zvrstijo številna predavanja, delavnice in strokovne
razprave z različnih področij, vodeni ogledi predstav (gledališke, glasbene, plesne, filmske …), razstav ter nastopi
ustvarjalcev in umetniških skupin.
Kulturni bazar je zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za vse, ki se v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah
ukvarjajo s kulturno-umetnostno vzgojo otrok, učencev in dijakov ter za kulturne delavce pa tudi vse, ki jih kultura
zanima.
Letošnje vodilo bazarja je bilo vprašanje: Zakaj sta danes v svetu ustvarjalnost in kreativno učenje tako zelo
pomembna za izobraževanje otrok in mladine.
(Vir: http://www.kulturnibazar.si/o-bazarju//)

PLAVALNI TEČAJ
Dva tedna v februarju in marcu sta za prvo- in drugošolce
tako zabavna kot tudi naporna, saj se učijo različnih plavalnih
tehnik.
Na srečo prav vsi postanejo majhni plavalni mojstri, okretni
delfinčki.
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POKAŽI, KAJ ZNAŠ
V petek, 24. marca, so devetošolci priredili tradicionalni
Pokaži, kaj znaš, na katerem smo ponovno občudovali naše
velike talente, glasbene, plesne, pevske in voditeljske, ki so
nam pod strogo taktirko ge. Smiljanke Šimundža pričarali še
en nepozaben večer.
Kot vselej, smo tudi letos pričetek prireditve posvetili materam
in ženam, katerim želimo, da bi njihovo delo in prizadevanja
otroci in možje cenili ne le v njihovem mesecu, marveč skozi
celo leto.
Kvartet NonStop (levo) in
Framjolice (desno) ter na
novo nastala fantovska
skupina Framski slavčki
(spodaj)

11

OSNOVNA ŠOLA FRAM
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS
Marec, 2017

USTVARJALNE URE
Kar se Janezek nauči, to Janez zna, je znan slovenski pregovor. Zato že prvošolci 'delajo kot veliki'. Tako so si sami
pripravili svoj zdrav obrok, kot trgovci in kupci pa so se preizkušali na tržnicah ter se seznanjali s ponudbo in
povpraševanjem.
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Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu.
Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih
pravicah. Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega
dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se
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zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik
spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V
programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.
Kdo sodeluje v otroškem parlamentu?
V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni
delavci, izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na
državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev
mladine Slovenije.
Zakaj otroški parlament?
Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje,
dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas.
Ob tem pričakujejo pozornost s strani tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki
morajo prisluhniti pobudam mladih.
Kako deluje?
Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v
osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski
otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer
predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora
Republike Slovenije.
Tema letošnjega natečaja Evropa v šoli je SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI.
(Vir: http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-parlament/)
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DELIMO Z VAMI….
V četrtek, 9. 3. 2017, smo se regijskega otroškega
parlamenta 2017 udeležili Martin Mernik, Nejc Repnik in
jaz, Alja Bergauer. Že zjutraj, ob 7.15, smo se z vlakom
odpeljali iz Rač proti Mariboru. Ob 8.30 smo začeli in si
ogledali 40-minutni film 'Ne meč'mo hrane vstran'. Po
filmu so nas razdelili v skupine iz mešanih predstavnikov
šol, tako da se do 12. ure z Martinom in Nejcem nismo
srečali. V vsaki skupini so se pogovarjali o določeni temi.
Vsi pa smo prišli do zaključka, da smo zelo neekološki kar
se tiče vrečk v trgovinah in papirnatih brisač v šolah.
Ugotovili smo tudi, da tega, kar je človek do sedaj že storil
okolju, sam ne more več popraviti, ampak lahko to popravi
le po čudežu narave. Na koncu dneva smo imeli
predstavitve skupin ter izbor predstavnikov za nacionalni
otroški parlament. Ob 13.50 smo šli na vlak, imeli smo nekaj manjših smešnih zapletov na postaji v Mariboru,
ampak vse se je dobro končalo.
(Alja Bergauer, 7.a)

POPESTRIMO ŠOLO
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V mesecu marcu smo razbijali mite o netopirjih. S pomočjo razstave
fotografij, kratkega predavanja in božanja netopirja smo ugotovili, da
netopirji niso le črni, ne pijejo krvi in se ne zapletajo v lase. Všeč nam je
bilo, da je ta tema požela toliko zanimanja pri učencih. Le-ti so si na
delavnici po predavanju iz odpadnega materiala izdelali svoje netopirje.
V okviru projekta
smo obeležili tudi lep
slovenski
praznik,
Gregorjevo. Učenci
5. razreda so pokazali svojo ustvarjalnost pri izdelavi majhnih
splavov – »gregorčkov«. Iz naravnega materiala (mah, veje,
lubje, bršljan, storži, jajčna lupina) so nastala lična plovila. Z
njimi smo naredili tudi testno vožnjo po Framskem potoku.
S
sedmošolci
smo
se
razvajali s
kulinaričnimi specialitetami - z mafini, pudingom in jabolčnim
narastkom.
Spet z ostalimi pa smo se prelevili v pustolovce in odšli na lov
na zaklad. Z metodo geocaching smo našli dva zaklada v
Planici. Pogledali smo skrivnostno duplo Potnikovega
kostanja, najdebelejšega kostanja daleč naokoli, in znamenito
Potnikovo smreko, ki ima zanimivo rast na mostu čez potok.
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OBLIKOVALNI KROŽEK
Tema tega meseca je bila pomlad, prebujanje, cvetenje, dehtenje.
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ZA STARŠE, UČITELJE IN VZGOJITELJE
Sue Cowley: Kako mularijo pripraviti do razmišljanja
Priročnik je namenjen tako osnovno- kot tudi srednješolskim učiteljem pa tudi nekaterim
angažiranim staršem, ki želijo spodbuditi ustvarjalnost svojih otrok. V njem je predstavljenih več
različnih pristopov za poučevanje razmišljanja, vsebuje pa tudi številne predloge za vaje (za
zbranost, za pomnjenje, vaje v logiki), s katerimi lahko učitelji pomagajo otrokom uporabljati
možgane in samostojno misliti. Avtorica je tudi sama mama in izkušena učiteljica, ki zadnja leta
piše knjige o vzgoji in poučevanju ter pripravlja številne delavnice.
(Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=2902)

ZA CICIBANE
Anja Štefan: Iščemo hišico
Med branjem pesmi in opazovanjem ilustracij se znajdemo v prijaznem, toplem svetu, kjer
nas obdajata sreča in radost, v svetu, ki je otrokom tako ljub. Skupaj stopamo po rosi,
štejemo jabolka in repice, poslušamo pomenkovanje ptic. Zazdi se nam, da "svet je kakor
ringaraja", skupaj s škratki stopicljamo po sveže nasutem snegu, za prijeten konec pa nam
uspavanko zapojejo zvezdice. In sanjamo o hišici, v kateri bomo srečni, srečni.
(Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=221)
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ZA PIONIRJE
Kay Wilkins: zbirka Ripleyeva RBI
Zbirka obsega več del, vsem pa je skupen detektivsko-raziskovalni duh. Ripleyjeva baza za
iskanja (RBI) je serija knjig za male avanturiste, ki je nastala znotraj znamenite franšize
Roberta Ripleyja (1890–1949), ameriškega karikaturista, strastnega popotnika in
izumitelja, avtorja priljubljene stripovske, radijske in televizijske serije Verjeli ali ne!
(Ripley's Believe It or Not!). Nenavadni pojavi, čudna bitja in strašljive fotografije ljudi
vznemirjajo že od nekdaj in Ripley je znal iz tega narediti dobro zgodbo, ki je za sabo
povlekla atrakcij željne množice. V sodobno ilustriranih knjigah spoznamo sedem učencev Ripleyjeve srednje šole,
mladih agentov z izjemnimi sposobnostmi (telepatija, magnetna moč, fotografski spomin, upravljanje z vetrom,
pogovarjanje z živalmi). V vsaki od knjig se trije med njimi z vrhunsko tehnološko opremo podajo na posebno tajno
misijo, v kateri poskušajo rešiti katerega od problemov in spoznati razliko med resnico in izmišljotino.
(Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=14973)

ZA MLADINO
Isabel Allende: Mesto zveri
Mladinski pustolovski roman nas odpelje v divjino porečja Amazonke. Petnajstletni Alex se
poslovi od družine in se s svojo drzno babico odpravi na nevarno potovanje. Skupaj s
sopotniki, med njimi je tudi deklica Nadja, se napotijo po sledeh skrivnostnega bitja, znanega
po imenu Zver. Ko fanta in dekle ugrabijo nevidni "ljudje iz meglic", se začne razburljiva in
nepozabna pustolovščina, polna presenetljivih odkritij, ki si jo bosta Alex in Nadja zapomnila
za vse življenje.
(Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=9470)
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Sonce pomladi - veselje in
smeh.
Imamo se radi, se vidi v očeh.
Sonce pomladi življenje budi.
Skrita ljubezen se v strast
prelevi.

Sonce pomladi se z roso igra.
Pridi, ukradi mi jutro srca.
Sonce pomladi naravo budi,
barva poljane in klasje zlati.

19
(Pepel in kri)

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Jelka Bojc
Zbral in uredil: uredniški odbor
Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, DORA OŽVALD, VESNA LEŠNIK, VALENTINA GSELMAN, NATAŠA MAVER
ŠOBA, TADEJ STERNAD, JOŽICA RAVŠ, BRIGITA VABIČ, POLONA ČUK KOZODERC, OSKAR KREVH, NATALIJA FERK, NINA
KRAMER

