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Marec nas je že pošteno ogrel, učence pa poleg
toplih sončnih žarkov zagotovo kakšna ocena v
redovalnici več. A le trud obrodi več sadov, ki so
bogatejše plačilo za kasnejše plezanje po karierni
lestvici. V kolikor pa denarnica ne bo vedno polna,
še posebej na svetovni dan poezije, 21. marca, prav pride domišljija in kreativnost, ko se srečata
pomlad in poezija. Na ta dan namreč lahko popito kavo plačate kar z lastnimi pesniškimi verzi.
Vsak mesec pa je prostor zanje prihranjen tudi v vašem šolskem časopisu, Framček.
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SVETOVNI DAN POEZIJE
»Pesem je dih, ki pomeni življenje, zato ne potrebuje slave in čaščenja, saj je že sámo življenje največja nagrada. Biti
znan pesnik pomeni, da si ločen od pesmi. Da hodiš po svetu preklet, ker si prodal svojo pesem minljivosti, četudi si
mislil, da je večnost.«
21. marec je za svetovni dan poezije razglasil Unesco leta 1999. S tem je želel izraziti podporo jezikovni raznolikosti
v pesniškem izražanju, povrniti pomen tradicionalnemu branju poezije in spodbuditi poučevanje o poeziji.
(Vir: https://m.delo.si/kultura/knjiga/kava-na-poeticen-pomladni-dan.html)
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HITRO RAČUNANJE
Devetošolka Eliza Krasniqi se je ponovno izkazala v matematični hitrosti in se bo s hitrim razmišljanjem med
prvomajskimi prazniki v Ukrajini ponovno pomerila z najboljšimi v Evropi.
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU
15. 3. 2018 je potekalo šolsko tekmovanje za Vegovo priznanje. Tudi letos je tekmovalo zelo veliko učencev, od
katerih jih kar tretjina prejme priznanje. Na državno raven, ki bo v soboto, 21. 4. 2018, na OŠ Franceta Prešerna v
Mariboru, pa so se uvrstili naslednji učenci: Eneja Zavec Blažič, 5.a, Nuša Ačko, 7.a, Nik Zemljič, 8.b, Tilen Štern,
9.b, in Aleš Podbojec Prelog, 9.b. Že sedaj držimo pesti za kakšno sivo ali rumeno obarvano odličje.
FIZIKA
16. marca sta se v zanju fizike za osvojitev Štefanovega priznanja borila osmošolec Nik Zemljič in devetošolec
David Bratuša. Niku je uspelo osvojiti srebrno priznanje, za kar mu iskreno čestitamo.
KEMIJA
24. marca se je na OŠ Pohorskega odreda odvijalo državno tekmovanje za Preglovo priznanje. Naša tekmovalca,
Nik Zemljič in Brina Osonkar, sta izkazala veliko znanja, a ne dovolj za osvojitev priznanja.
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VESELA ŠOLA
13. 3. 2018 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 11. aprila na osnovni šoli Pohorskega odreda v
Slovenski Bistrici, pokazali: četrtošolci Jaša Šoba, Brina Helbl in Zala Ježovnik, petošolki Eneja Zavec Blažič in Katja
Žgank ter sedmošolki Nuša Ačko in Julija Šteharnik. Vsi imenovani prejmejo tudi bronasta priznanja. Poleg njih pa
priznanja prejmeta še osmošolec Martin Burulič in devetošolka Katarina Klauž. Že sedaj držimo pesti za še en
odličen uspeh.
RAZISKOVALNE NALOGE
V petek, 23. marca, so se na Fakulteti za naravoslovje in matematiko odvijali razgovori raziskovalnih nalog
Zgornjega Podravja. Izdelati raziskovalno nalogo je sicer dolgotrajen proces, ta petek pa smo na svečanem
sklepnem dejanju našo šolo zastopali s kar tremi raziskovalnimi nalogami, in sicer:
- Trdna volja doseže vsak vrh, invalid planinec, ki jo je pripravil Martin Burulič, 8. a;
- Nadnaravno med nami, drakule in vampirji, ki sta jo napisali Klara Fras in Tjaša Lešnik, 9. b;
- Človek presežkov, Henrik VIII., avtoric Elize Krasniqi in Jasne Preglej Krnc, 9. b.
Delo vseh jim je poplačalo trud, in sicer je ena naloga (Drakule in vampirji) dobila srebrno priznanje, ostali dve pa
zlato in se uvrstili tudi na državno tekmovanje, ki bo 14. maja.
Za nas pa so vsi raziskovalci zlati in samo želimo si lahko enake vsakoletne bere takih avtoric in avtorjev.
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ODBOJKA NA SNEGU

DELIMO Z VAMI…
V petek, 9. 3. 2018, smo se učenci od 6.-9. razreda udeležili
odbojke na snegu v Kranjski Gori. Izpred šole smo odšli ob
5.30, skoraj sredi noči. Ko smo prispeli, so nas tam že čakali
vrstniki in animatorji. Takoj smo se preoblekli, ogreli,
razdelili po starostnih stopnjah in po navodilih mentorjev
odigrali prijateljske tekme. Pri igrah smo zelo uživali in nas kljub zimi in snegu ni prav nič zeblo. Po ogledu Kranjske
Gore smo devetošolci Anji Zimet ob pici voščili za njen rojstni dan, na povratku proti domu smo se še posladkali s
trojanskimi krofi in dan je bil pri koncu. Bilo je res posebno doživetje pa še pri pouku se nam ni bilo treba
(Martin Mernik, Tjaša Lešnik, Tina Fišer 9.b, Mihaela Jerinić, 9.a)
dolgočasiti.
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JUDO
24. februarja 2018 je v Mariboru potekal judo turnir Judo kluba Apolon, kjer je Ališa Repnik v kategoriji deklice (2830 kg) dosegla 1. mesto.
31. 3. 2018 je v Hočah potekal judo turnir 1. Apolon Open 2018. Udeležilo se ga je 396 tekmovalcev iz 39 klubov in
petih držav. Ališa Repnik je v kategoriji deklice (28-30 kg) dosegla 3. mesto.
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MEDNARODNI TURNIR RED STAR CUP IN WORLD TEAM CLUB CUP 24.-25.marec 2018, BEOGRAD, SRBIJA
Fudokan Slovenija se je udeležila dveh mednarodnih turnirjev, ki so potekali v Beogradu od 24. do 25. marca 2018.
Prvi dan se je odvijal Svetovni klubski pokal v ekipnih nastopih, naslednji dan pa je potekal že tradicionalni
mednarodni pokal Crvene Zvezde. Tekmovanja se je udeležilo kar 20 izbrancev (reprezentantov) selektorja
Fudokan Slovenije, Blaža Catelanija. Prvi dan je nastopilo 6 ekip in prav vsi so osvojili kolajno. Drugi dan je ekipa 20-

OSNOVNA ŠOLA FRAM
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS
Marec, 2018

ih tekmovalcev osvojila kar 31 kolajn. V vodstvu Fudokan Slovenije smo izredno zadovoljni z rezultati, zato se
zahvaljujemo vsem tekmovalcev za izreden trud, njihovim trenerjem za strokovne treninge, vsem staršem,
sponzorjem in celotnemu selektorskemu timu Fudokan Slovenije.
Rezultati:
World team Club Cup

1. mesto KATA TEAM (otroci dekleta C): Nika Brina Vauhnik, Gaja
Plajh Štrman (DBV TO TE)
2. mesto KATA TEAM (otroci –
fantje D): Tine in Gašper Miuc (DBV
TO TE)
2. mesto JIYU IPPON KUMITE
(otroci –fantje D): Gašper Miuc
(DBV TO TE)
2. mesto ENBU (otroci –fantje D):
Gašper Miuc (DBV TO TE)
Red Star Cup

1. mesto KATA posamično (otroci – fantje A): Jaša Plajh Štrman (DBV TO TE)
1. mesto KIHON KUMITE posamično (otroci –fantje A): Jaša Plajh Štrman (DBV TO TE)
1. mesto KIHON KUMITE posamično (otroci – fantje C): Tine Miuc (DBV TO TE)
1. mesto KIHON IPPON KUMITE posamično (otroci – fantje C) Tine Miuc (DBV TO TE)
2. mesto KATA posamično (otroci – fantje A): Bor Plajh Ekart (DBV TO TE)
2. mesto KATA posamično (otroci – dekleta): Katja Kokol (DBV TO TE)
2. mesto KIHON KUMITE posamično (otroci – dekleta C): Nika Brina Vauhnik (DBV TO TE)
2. mesto KIHON IPPON KUMITE posamično (otroci – fantje A): Bor Plajh Ekart (DBV TO TE)
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2. mesto KATA posamično (kadetinje): Mihaela Jerinič (DBV TO TE)
2. mesto FUKO GO (biatlon ) posamično (kadetinje): Mihaela Jerinić (DBV TO TE)
3. mesto JIYU IPPON KUMITE posamično (otroci - fantje D): Gašper Miuc (DBV TO TE)
3. mesto KIHON KUMITE posamično (otroci – dekleta C): Katja Kokol (DBV TO TE)
3. mesto KIHON IPPON KUMITE posamično (otroci – dekleta C): Nika Brina Vauhnik (DBV TO TE)
3. mesto KIHON IPPON KUMITE posamično (otroci – dekleta C): Gaja Plajh Štrman (DBV TO TE)
3. mesto KATA posamično (otroci – dekleta C): Nika Brina Vauhnik (DBV TO TE)
3.mesto KATA posamično (otroci – fantje C): Tine Miuc (DBV TO TE)
(Mihaela Jerinić, 9.a)
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BOWLING
Naša učenka Alja Bergauer je 11. 3. postala članska državna
prvakinja v bowlingu, kar je najvišji možni dosežek na
državnem nivoju. Alja je na tekmovanju izboljšala celo nekaj
državnih rekordov in premagala vse starejše nasprotnice.
Zaradi izjemnega uspeha se je uvrstila na evropsko člansko
prvenstvo in žensko evropsko prvenstvo, ki bosta potekala
letos v juniju in oktobru.
Alji čestitamo za izjemen uspeh in ji želimo čim več uspehov
v prihodnje, najprej pa na mladinskem evropskem prvenstvu,
na katerega odhaja v aprilu.

REVIJA OPZ
21. 3. 2018 je napočil dan, ki se ga pevci otroških
zborov najbolj veselijo, in sicer revija pevskih
zborov, ki se vsako leto odvija v dvorani Union,
Maribor. Priprave na ta nastop trajajo kar nekaj
časa, saj je po izvedbi strokovno ocenjen. Letos je
bila strokovna ocenjevalka ga. Danica Pirečnik.
Največje veselje so pevci doživeli že takrat, ko je po
nas prišel kar dvonadstropni avtobus, ki nas je
zapeljal proti Mariboru. Sledila je generalka s
pianistko Tino Bohak, ki pa se je tokrat s prvošolčki
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predstavila tudi na diatonični harmoniki.
Kmalu je bila ura 17.00 in pričel se je koncert. Pevci 1. razredov so se predstavili s pesmimi: Matjažek in Luna, kjer je
bila solistka Taja Maver, z znanim Mozartovim napevom Računska in ljudsko Polžek se je ženit šou. Kot solistki sta
nastopili Nina Lešnik in Ajda Kranjec.
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Otroški pevski zbor od 2. do 4. razreda pa je zapel skladbe Radovana Gobca: Moja cesta, ljudsko Izidor ovčice pasel,
s katero so pevci pokazali, da zmorejo prepevati tudi že dvoglasno, in skladbo Dežnik, ki sem jo za pevski zbor
zapisala učiteljica Dora Ožvald. V tej skladbi so učenci uprizorili dež, grom, na instrumente pa sta zaigrala tudi
Gašper Frešer in Ajda Lah.
Zadovoljni, s polnimi trebuščki in nasmejanih lic smo se napotili proti domu in se že veselili novih skladbic. Najlepša
hvala učiteljicam spremljevalkam: Romani Mate, Nataši Maver Šoba, Vesni Lešnik, Nini Pihler, Maji Radinović in
študentki Saši Radinović. Mladim pevcem pa iskrene čestitke za odličen nastop.
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KULTURNI BAZAR
Jubilejni, deseti Kulturni bazar je potekal 5. aprila 2018 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Ob tej priložnosti so
pripravili bogat in zanimiv program strokovnega usposabljanja, katerega osrednja tema je bila Evropsko leto
kulturne dediščine 2018, posebno pozornost pa so namenili tudi Cankarjevemu letu 2018 ter medgeneracijskemu
povezovanju na področju kulture.
V sklepni predstavi, detektivki za mlade - iCankar, so gledalci podrobneje spoznali lik in delo Ivana Cankarja, enega
največjih mojstrov slovenske besede in prvega slovenskega poklicnega pisatelja, ter prelomne dogodke iz
njegovega življenja. Cankarja kot »upornika z razlogom«, ki bi bil s svojimi idejami z lahkoto tudi tukaj in zdaj. Ti
dogodki so se prepletali z nekaterimi njegovimi literarnimi zgodbami, ki tvorijo celoto. Močne, skoraj filmske
podobe, ki jih v svojih delih ustvari z besedami, sestavljajo mozaik življenja heroja, o katerem se bodo učili v šolah
še leta po njegovi smrti.
Cankar se nam tako približa, ne izgubi pa svoje skrivnostnosti in pomenskosti. Napeta zgodba je sestavljena iz
resničnih dogodkov njegovega življenja in dogodkov, ki jih je spletla njegova domišljija.
(Vir: http://www.kulturnibazar.si/domov/

PLAVALNI TEČAJ, 12. – 23. marec
V marcu je bilo kar nekaj dni za prvo- in
drugošolce precej mokrih. Preživeli so jih namreč
v bazenih Športnega parka v Rušah, kjer so s
psička prehajali na žabico, iz le-te pa se razvili v
zlate delfinčke.
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Program OTROŠKI PARLAMENT je zasnovan na 13. čl. Konvencije ZN o otrokovih pravicah (otrok ima pravico do
svobode izražanja). Sodi med najpomembnejše oblike participacije mladih pri za njih pomembnih odločitvah v
Sloveniji in predstavlja eno od najučinkovitejših oblik
neformalnega učenja za aktivno državljanstvo ter vzgojo za
demokratičnost in multikulturnost.
Program se izvaja že od leta 1990. Poteka v osnovnih šolah, kjer
učenci s pomočjo učiteljev in mentorjev razpravljajo o temi, ki so
si jo v prejšnjem letu na nacionalnem zasedanju izbrali. Nato se
predstavniki šol zberejo na občinskih, medobčinskih in regijskih
ravneh z namenom, da izmenjajo izkušnje, ugotovitve ter
oblikujejo predloge in zaključke za otroški parlament na
nacionalni ravni, ključna sporočila namenjena regionalnim
nivojem pa predstavijo ustreznim institucijam v regiji.
Na 28. otroškem parlamentu mariborske regije, ki je zasedal 16.
marca 2018, so sodelovali sto trije mladi delegati iz
sedemnajstih občin in devetintridesetih osnovnih šol, med njimi
tudi trije predstavniki naše šole, in sicer Alja Bergauer, Luka Salesin Voh in Tjaša Unuk. Na temo “Šolstvo in šolski
sistem” so po skupinah definirali probleme in iskali rešitve zanje ter jih predstavili na plenarnem delu zasedanja
parlamenta.
Mladi parlamentarci so izbrali dvanajst delegatov, ki bodo mariborsko regijo zastopali na 28. nacionalnem
otroškem parlamentu, ki bo 9. aprila 2018 v Državnem zboru RS.
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POPESTRIMO ŠOLO
V sklopu projekta
Popestrimo šolo smo v
mesecu
marcu
razmišljali predvsem o
težko
pričakovani
pomladi, zato smo na
to
tematiko
organizirali
različne
delavnice. Prvič smo
se je spominjali na
Gregorjevo,
za
katerega po starem
izročilu velja, da se
ptički ženijo. O tem prazniku smo si prebrali njegove značilnosti in na oglasno
desko napisali nekaj pozitivnih misli, namenjenih vsem v šoli.
Ob začetku pomladi smo v marcu sejali in sadili različne rastline.
Tudi na materinski dan nismo pozabili. Okraševali smo cvetlične lončke in vanje
posadili čebulice cvetočih rastlin, ki so jih učenci podarili svojim mamam.
Organizirali smo večjo delavnico z naslovom Živali, katere so se udeležili predvsem
učenci 6. in 7. razreda. Učenci so se na principu izkustvenega učenja učili o različnih živalskih vrstah.
V zadnjem tednu meseca marca pa smo se osredotočili na velikonočne praznike in ustvarjali velikonočno
dekoracijo, barvali smo pirhe in pekli različne dobrote.
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OBLIKOVALNI KROŽEK
Oblikovalni v marcu je bil posvečen zajčkom in piščančkom pa
pisankam in velikonočnemu vzdušju nasploh.
POZNAVANJE ČLOVEŠKEGA TELESA
Iz tulcev toaletnega papirja se da izdelati veliko zanimivih reči. Med
drugim tudi človeško telo, kot je to uspelo drugošolcem.
Uporabili so jih za ponazoritev organov, sklepov in kosti in bili pri tem
zelo uspešni.
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Z malo domišljije pa se plastične vrečke spremenijo v pljuča,
slamice pa v sapnik. Domiselno, ni kaj.
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POZDRAV IZ SARAJEVA
Slovensko društvo Ivan Cankar iz Sarajeva in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu so 24. in 25. marca
organizirali že 19. srečanje dodatnega in dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za otroke iz Sarajeva,
Zenice, Kaknja, Tuzle, Banja Luke in Prijedora. Druženje je potekalo v hotelu Saraj, v katerem so otroci uživali v
raznovrstnih delavnicah od hortikulture, prve pomoči, gledališke dejavnosti do mečevanja. Po končanih
dejavnostih je sledilo druženje in izmenjava pridobljenih izkušenj in znanj. V večernih urah so raziskovali mestno
središče in se zabavali v hotelski diskoteki. Naslednji dan je bil namenjen obisku muzeja in starem mestnem jedru.
Izmenjava je bila zelo lepa izkušnja za vse udeležence, predvsem pa še ena priložnost za utrjevanje slovenskega
jezika in kulture.
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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, VALENTINA GSELMAN, TADEJ STERNAD, OSKAR KREVH,
POLONA ČUK KOZODERC, NINA PIHLER, NINA KRAMER, DANIEL VESELIČ, NATAŠA MAVER ŠOBA, ČRTOMIR GOJKOVIČ,
MATEJA KREGAR, VESNA LEŠNIK

