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Prvo ocenjevalno obdobje je prineslo
prvo bero ocen, še vedno pa nič
zimskih oz. snežnih radosti.
V novoletni zaobljubi učencev se
zagotovo skriva tista, da bo v naslednji
konferenci bolje, želja vseh pa je, da
nam zima nasuje snega in naravi
privošči sproščujoč spanec v belini.
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OBMOČNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA
18. 1. 2019 je na OŠ Olge Meglič Ptuj je potekalo regijsko tekmovanje iz angleškega jezika za devetošolce.
Udeležilo se ga je 5 učencev: Jasna Preglej Krnc, Katarina Klauž, Tjaša Lešnik, Lara Hercog in Aleš Podbojec Prelog.
Vse naloge so se navezovale na izjemno humorno delo The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian izpod peresa
Alexia Shermana. Najbolje sta se odrezali Jasna in Katarina, ki sta prejeli srebrno priznanje, Katerini pa je zmanjkala
le točka za udeležbo na državni ravni.
BOBER
Na državnem tekmovanju, ki je bilo 13. 1. 2018 v Ljubljani, je naš nekdanji učenec Miha Gorše Pihler osvojil zlato
priznanje. Iskrene čestitke.
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GEOGRAFSKO TEKMOVANJE
V januarju smo izvedli šolsko geografsko tekmovanje za učence 7., 8. in 9. razredov na temo Ohranjanje okolja.
Tekmovalo je 24 učencev. Sedem jih je prejelo bronasto
priznanje, štirje pa so se uvrstili na področno tekmovanje:
Aljaž Hojnik, Lara Lah, Martin Mernik in Tjaša Lešnik.
DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE
V soboto, 20. januarja 2018, je OŠ Trzin gostila že 29.
tekmovanje Mladina in gore, na katerem se je v
planinskem znanju teoretično in praktično pomerilo 20
štiričlanskih osnovnošolskih ekip, najboljših na regijskih
tekmovanjih. Izkazati so se morali v planinskem znanju in
poznavanju dodatnega gradiva o klopih in opeklinah,
kamninah v gorah in hoji v ključih. Naši Gojzarčki (Nuša
Ačko, Neli Lunežnik, Tomaž Klauž in Martin Burulič) so
dosegli še vedno odlično, 11. mesto. Čestitamo.
OBMOČNO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
Na 1. gimnaziji v Mariboru je 24. 1. 2018 potekalo območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Tekmovalci so
prebirali knjigo Evalda Flisarja, Alica v nori deželi, in o njej pisali razlagalni spis. Obe naši tekmovalki, Alja Bergauer
in Katarina Klauž, sta osvojili srebrno priznanje, za kar jima iskreno čestitamo. V obeh skupinah je sodelovalo 35
učencev. Alja si je v svoji delila 8., Katarina pa 12. mesto. Dekleti, iskrene čestitke in hvala za resen pristop k
maternemu jeziku.
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TEKMOVANJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE
Šolsko tekmovanje v znanju iz kemije je potekalo v ponedeljek, 15. 1. 2018. Na državno tekmovanje, ki bo
24.3.2018, sta se uvrstila Nik Zemljič iz 8.b razreda in Brina Osonkar iz 9.a razreda. Iskrene čestitke in veliko sreče
tudi v prihodnje.

ŠPORTNI DAN, 30. 1. 2018
Mrzel, a s soncem obsijan torek je bil kot nalašč za pohajkovanje po okoliških vzpetinah, naklonjen pa je bil tudi
drsalcem, smučarjem, plavalcem in športnim navdušencem v šolski telovadnici.
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OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO
17. januarja je bilo v dvorani DTV Partizan živahno in razigrano, pa tudi naelektreno od treme in pričakovanja
pevskih nastopov v oddaji pod okriljem radia Ptuj. V poplavi tujih popevk je slišati slovensko pesem iz otroških ust
pravi balzam za dušo, zato si želimo, da projekt še dolgo ne bi zamrl.
Nihče si ne bi želeli biti v čevljih žirije na ta dan, saj so bili prav vsi nastopi suvereni in izvrstni, a na žalost so izmed
12-ih točk morali izbrati po 1 najboljšo v obeh kategorijah: 1.-5.r. in 6.-9.r. Ta čast je letos pripadla četrtošolki
Katarini Mlakar in šestošolki Manci Karo, ki nas bosta zastopali na polfinalni prireditvi.
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Katarina

Manca
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STROKOVNA EKSKURZIJA V LONDON, 19. – 22. 2. 2018
Na OŠ Fram vsaka tri leta organiziramo strokovno ekskurzijo v London, katere se lahko udeležijo učenci od 7. – 9.
razreda. Letos se je na doživetij polno pot podalo 28 naših junakov ter 15 staršev in ostalih spremljevalcev. Že
drugič zapored je program izleta potekal pod okriljem celjske agencije Orel. Zahvala za ponovno izbiro gre
predvsem edinstvenemu, strokovno neprekosljivo podkovanemu vodniku, Tadeju Strnadu, ki nas je natrpal z
znanjem, z razumevanjem priganjal, predvsem pa z dobro voljo bodril in nas vedno znova navduševal nad zlitjem
tradicionalnega, kraljevskega, in modernega, vnebovpijočega, Londona.
V kratkem času smo uspeli doživeti in izkusiti skoraj vse. Dodobra smo spoznali sistem podzemne železnice in v
hitrem času prehajali od Cityja do starega mestnega jedra. Čudili smo se Buckinghamski palači, pogrešali slavno uro
na Elizabetinem stolpu in zvok Big Bena v njegovi notranjosti (zakrita zaradi obnovitvenih del), neumorno
raziskovali muzeje, odprtih ust strmeli v londonske nebotičnike, stali na vzhodu in zahodu hkrati, se vozili po Temzi
in čez njo pa tudi hodili pod njeno strugo, barantali na tržnicah, jedli, kolikor smo želeli in tudi uživali v glasbenoplesno-scenskem muzikalnem spektaklu The Wicked (Zlobna). Vsega naštetega nam nista pokvarila ne mraz ne
dež, ki nas je dva dni namakal. Vrvež londonskih ulic in srečanje z mnogimi kulturami je v učencih pustilo močan,
neizbrisen pečat. Mlajše generacije pa si že želijo, da bi bila tri leta kmalu naokoli.
V Londonu moraš doživeti utrip podzemne železnice.

Zaradi obnavljalnih del smo London Eye gledali le od daleč.
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OBLIKOVALNI KROŽEK
Skupinska fotografija pred vhodom v kitajsko četrt (vse foto: Tadej Sternad)
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Pri oblikovalnem krožku pa je dišalo po snegu in
snežakih.
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ŠOLAR NA SMUČI
Četrtošolci smo bili 23. 1. 2018 del slovenskega projekta Šolar na smuči. Namen akcije je, da se
otroci naučijo osnov smučanja ter osvojijo pravila varnosti na smučiščih. Tisti, ki so smuči že
vajeni, so svoje znanje izpopolnili, kar nekaj učencev pa je na deske stopilo prvič. Slednje je bilo še posebej lepo
videti, ko so s smučišč odhajali zadovoljni in nasmejani. Upamo, da se jih bo po tej lepi izkušnji večina ponovno
vrnila na bele strmine.
Akcija Šolar na smuči je slovenski projekt smučarskega ozaveščanja šolskih otrok za popularizacijo smučanja med
otroki. S projektom so organizatorji v štirih letih preko 10.000 otrokom omogočili brezplačen voden smučarski dan.
Letos je v šestih dneh na šestih slovenskih smučiščih med 21. in 26. januarjem po belih strminah vijugalo kar 3000
šolarjev na smučeh.
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FINALE PODROCNEGA TEKMOVANJA V ODBOJKI

V januarju sta se v odbojki odvili kar dve tekmi, ki sta nam ponovno prinesli dva odlična rezultata.
Fantje so 10. januarja igrali na OŠ Bojana Ilicha in osvojili 3. mesto, 17. januarja pa so si dekleta na OŠ Kamnica kljub
okrnjeni sestavi, saj je zaradi bolezni manjkala Tina Fišer, priborila 4. mesto.
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Stojijo (od leve proti desni): Jaka Iršič, Tine Avšič, David Jančec, David Zorko,
Gal Badrov, Aljaž Hojnik, mentor Črtomir Gojkovič.

Stojijo (od leve proti desni): Tjaša Unuk, Taja Gradišnik Klanjšček,
Mihaela Jerinić, Nuša Belas, Melani Karo.

Klečijo (od leve proti desni): Maj Toplišek, Jakob Ogorevc, Vito Gojkovič,
Simon Mernik, Arnej Gabrijan.

Klečijo (od leve proti desni): Nuša Ačko, Tjaša Lešnik,
Maša Belas, Lara Lah, (manjka Tina Fišer).
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SKRIVNOST STARŠEVSKE MOČI, 25. 1. 2018
Na šoli smo gostili odlična in priljubljena predavatelja, Leonido in dr. Alberta Mrgole, starša štirih odraslih otrok, ki
preko 15 let delujeta v psihoterapevtski praksi in sta s svojim iskrenim in humornim načinom na konkretnih
zgodbah in primerih staršem prenesla uporabna sporočila za učinkovito vzgojo najstnikov.
Predavanja zakoncev Mrgole odražajo živost odnosa, ki ga živita, so neposredna, prepojena z osebnimi izkušnjami,
prikazom lastnih dilem v konkretnih situacijah, ki izhajajo iz vsakdanjega družinskega življenja in so staršem blizu,
zato ju sprejemajo kot človeka, s katerima se lahko poistovetijo, poleg tega dobijo idejo za konkretno spremembo,
ki jo po predavanju vpeljejo v domačem življenju.
Sta avtorja vzgojne uspešnice in že kar obveznega priročnika za starše, Izštekani najstniki in starši, ki štekajo.
Največji problem sodobnih staršev je, da želijo zaščititi otroke pred tegobami, ki jih prinaša življenje. Ko so
majhni, naredijo vse namesto njih, ko pa malce odrastejo, začnejo pritiskati nanje, da bi lahko kakšno stvar
naredili tudi sami. Najstniki se temu uprejo, zato se ta težava vleče skozi vse življenje. Če otrokom vse
omogočimo in počnemo stvari namesto njih, iz njih naredimo invalide. Otroci se morajo učiti na lastnih
napakah in če ti je to onemogočeno, si nepripravljen na življenje.
Najbolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da smo izgubili oporo v upoštevanju vrednot. Vzgoja ni naučena, ampak
prihaja iz srca.
(Vir: http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/12907/Intervju-z-zakoncema-Mrgole-Iz%C5%A1tekani-najstniki-in-star%C5%A1i-ki-%C5%A1tekajo)

K temu pisanju kot urednica (Simona Napast) dodajam, da danes predvsem manjka zdrave kmečke pameti in
odprtega srca. Vzgoja in izobraževanje niso le paragrafi, členi in zakoni oz. sploh niso to. Da iz nepopisanega lista
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dobiš lepo oblikovano besedilo in iz neizkušenega, naivnega osebka samozavestno osebo, je potrebna le ljubezen
in trdne meje, ki morajo otroku tudi povzročiti kakšno trpljenje in travmo več, saj življenje ni le z rožicami postlano
in ni potica, zato pamet v roke in brez razvajanja. Kot se namreč Janezek zlahka razvadi, se Janez ugodja težko
odvadi.

POPESTRIMO ŠOLO
V mesecu januarju smo se z učenci OŠ Fram v sklopu projekta Popestrimo šolo posvetili učenju ročnih spretnosti, in
sicer smo se učili šivati. Iz starih nogavic smo si izdelali konja, osla ali bika. Najmlajšim učencem 1. razredov so pri
tem pomagali starejši, bolj izkušeni učenci in na koncu meseca so se vsi skupaj veselili svojih izdelkov. Čeprav je za
izdelavo bilo potrebno imeti veliko volje, smo veseli, da so jo učenci v veliki meri premogli in da niso odnehali, tako
da so bili na koncu nagrajeni z velikim zadovoljstvom.
V tem mesecu smo tudi pričeli z delavnico V gozdu živijo pravljice, v okviru katere tedensko prebiramo knjige in se
urimo v branju ter razumevanju raznovrstnih zgodbic. Veselimo pa se že, da bomo tovrstno aktivnost lahko izvajali
zunaj učilnic (v gozdu, na travniku, na igrišču in še kje).
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»Tisto, kar se najbolj splača zapraviti za otroka, je vaš čas.« (Louise Hart)
»Dela ne bo nikoli zmanjkalo, otroštva vašega otroka pa bo enkrat konec.« (poljski pregovor)
»Kaj je starševstvo? Voditi naslednjo generacijo in odpuščati predhodni.« (Peter Krause)
»Tisto, česar naučite svoje otroke, je tisto, česar naučite otroke svojih otrok.« (Talmud)
»Nobene možnosti ni za to, da bi bili popoln starš. Obstaja le nešteto možnosti, kako biti dober starš. (Jill Churchill)
»Ne skrbite, ker vas otroci nikoli ne poslušajo. Naj vas skrbi, da vas otroci vedno gledajo.« (Robert Fulghum)
»Pomembno je, da pri izobrazbi otrokovega uma ne pozabimo na izobrazbo otrokovega srca.« (Dalai Lama)
»Kadar starši naredijo preveč za otroke, otroci naredijo premalo zase.« (Elbert Hubbard)
»Otroku ne delate usluge, če mu kažete le dobro v svetu in ga ščitite pred vsem slabim. Tisto, kar je v resnici
pomembno, je to, da ga naučite razlikovati med obojim.« (Walt Disney)
(Vir: https://www.pravljicna.si/najlepse-misli-o-starsevstvu-vzgoji-otrok)

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, JOŽICA RAVŠ, NINA PIHLER, TADEJ STERNAD,
KATJA OZIMIČ, DORA OŽVALD, VINKO FINGUŠT, DANIEL VESELIČ, ČRTOMIR GOJKOVIČ
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače.
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