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Namesto muhastega aprilskega vremena nam je ta mesec 

naklonil prijetne sončne dni ter za oko in dušo blagodejno 

brstenje in cvetenje zelenja. Narava se je dokončno 

prebudila, z njo pa tudi učenci, ki so do sedaj še morda 

počivali. Ker še nič ni izgubljenega, je v preostalih dveh 

mesecih še čas, da se zamujeno nadoknadi.  
 
 
 
 
 
 

 
NOČ KNJIGE 
 
Na Osnovni šoli Fram smo Noč knjige, s katerim tisoči po 
različnih državah obeležijo svetovni dan knjige, ter oba 
pomembna jubileja v tem sklopu, 30. rojstni dan Amnesty 
International Slovenije in 70. obletnico sprejetja Splošne 
deklaracije človekovih pravic, združili s projektom Prijateljstvo 
prek meja. Od 15. – 17. aprila smo namreč gostili osnovnošolce 
iz Sarajeva, Zenice in Kaknja, ki se pod vodstvom naše 
učiteljice, Mateje Kregar, v okviru dopolnilnega in dodatnega 
pouka slovenskega jezika in kulture v omenjenih bosanskih 
mestih urijo v znanju naše materinščine. Glede na to, da so 
vojne rane predvsem v Sarajevu še kako boleče, nam je bila 
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letošnja tema zelo dobrodošla.  
Del noči so učenci preživeli v skupinah in krožili med različnimi delavnicami, ki so vključevale glasbo, ples, šport, 
likovno ustvarjanje, poleg tega pa smo posegali tudi po globljih temah. Skozi Lennonove oči smo gledali na 
strpnost, ljubezen, mir in razumevanje, otroci so poglobili svoje znanje o osnovnih človekovih pravicah in obsojali 
največje napake človeštva doslej, ob vsem tem pa so se izražali v risbi, gibu in leposlovju. 
Slovenski in bosanski prijatelji so z izmenjavo pisali novo zgodbo o prijateljstvu in sporazumevanju, ki gradita 
mostove s človeško bližino in ne upoštevata jezikovnih in kulturnih pregrad.  
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ODKRITJE DOPRSNEGA KIPA OROSLAVA JURIJA CAFA 
 
Od leta 2014, ko smo obeležili 200-letnico rojstva kaplana, jezikoslovca in 
vsestranskega izobraženca Oroslava Jurija Cafa, je v predsedniku KUD Rače, Tonetu 
Žuraju, tlela želja, da bi ob Turnerjev kip na šoli postavili še Cafovega. Ideja je meso 

postala 12. aprila, ko smo 
svečano otvorili tako kip kot 
spominsko tablo obema 
velikima možema, ki sta našo 
vasico močno zaznamovala. 
Tudi Cafov kip je izdelal kipar 
Viktor Gojkovič, ki ga je skupaj z 
županom, Brankom Ledinekom,  
odkril, trak pa je prerezal 
framski župnik, Franc Dermol.  
Učenci, etno skupina Zala in 
MePZ Fram so prispevali k literarno-glasbeni popestritvi 
dogodka, katerega je hudomušno začinil dr. Aleš Maver, ki je 

Cafa predstavil kot preprostega učenjaka, zavezanega framski grudi, dr. Pavla Turnerja pa kot svetovljana, ki je 
Fram raje zamenjal za prostrano Evropo. Gabrijela Grafenauer, nekdanja ravnateljica OŠ Fram in sedanja 
predsednica Društva upokojencev Fram, je zbrala in uredila gradivo o Cafovi življenjski poti. Izdana publikacija je 
bila podlaga za avtentično predstavitev dveh framskih veljakov v podobi osnovnošolcev Martina Mernika in  
Timoteja Korena. . Martin v Oroslavovih čevljih nam je povedal, da je do leta 1826 obiskoval osnovno šolo pri Sveti 
Trojici v Slovenskih Goricah. In še preden se je odpravil v mariborsko gimnazijo, je že vzljubil jezike in se jih z vnemo 
učil. Dokončal je gimnazijo  v Gradcu, pri čemer je imel podporo s strani očeta, a mati si je želela, da bi postal 
duhovnik. Kar se ji je tudi uresničilo. Del svojega kaplanovanja, celih 20 let, je preživel v Framu, kjer je našel draga 
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prijatelja, učitelja Franca Domanjka in župnika Mateja Korošaka. Skupaj z njima je vzgajal mlade v ljubezni do jezika 
in domovine in ves čas raziskoval bogastvo ljudskega izročila. Učil se je vseh indoevropskih jezikov od stare 
indijščine do keltščine in zbiral gradivo za slovenski slovar in slovnico, ki pa nikoli nista izšla.  
V tem podpohorskem miru so mu tekla najplodnejša leta. Framski potok in zelenje gozdov sta iz njegove duše 
priklicala nežne verze in hkrati udarnejše izzive, kot je zasnova prve drevesnice, bolnišnice in ustanovitev prve 
slovanske čitalnice. Prvič v zgodovini je izvod Kmetijskih in rokodelskih novic prispel v po njegovi zaslugi 

poslovenjeni Frauheim – Fram.  
Zbiral pa ni le besedil iz Frama, tudi iz Rezije, Porabja in cele Slovenije, v 
Štrekljevi zbirki Slovenske narodne pesmi jih je svoje mesto našlo 259. 
Jezikoslovje je bilo njegova velika strast in prenekatero višjo duhovniško 
službo je zavrnil na ta račun. Za njim je ostala bogata zapuščina 
dopisovanj s tedanjimi najznamenitejšimi slovanskimi jezikoslovci ter 
veliko znanstvenih razprav in kritik.  
Za vedno nepozabljeni Fram, ki mu je dajal telesno in duševno moč za 
ustvarjanje, je ovekovečil s pesnitvijo, ki še danes živi med ljudmi in jih 
navdaja s ponosom na njihov kraj. Framčani so jo vzeli za svojo himno, s 
katero obujajo nekdanjo podobo vasi, ki se je poleg lepot in rodovitnosti 
postavljala s številnimi obrtmi in začetkom oljarstva.    
Timotej Koren je zbranim v uglajeni drži Pavla Turnerja povedal, kako ga 

je kot novorojenčka Oroslav Caf krstil, kot fantiča vzgajal pri katehezi. Skupaj z učiteljem 
Francem Domanjkom sta iz njega, Turnerjevega Pavleka, oblikovala svetovno znano osebnost. Kot otrok je kar vpil 
po znanju in v svoji želji premagoval sneg in klance, da je v šoli in cerkvi iskal modrosti. 
Iz kmečkega Pohorca je zrasel odličen učenjak. Govoril je veliko jezikov, svoje znanje pa predajal mnogim 
aristokratskim družinam. Sam se je iz rodnega kraja iztrgal in potoval po celem svetu kot večni Žid, popotnik brez 
doma, Ahasver. Tekom let si je prislužil veliko bogastvo, katerega je kot mecen namenjal revnim študentom, 
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nemalo pa ga tudi odmeril v dobrodelne namene. Po smrti ga je daroval v poseben štipendijski sklad za najboljše 
diplomirance za študij po Evropi.  
Njegov blagi učitelj Domanjko in kaplan Caf sta vedno verjela vanj. Prvemu je postavil spomenik na framskem 
pokopališču, drugemu večen spomin v srcu. 
 
MOJA RODNA  DOMOVINA 
 
Združenje veteranov 90-91 mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih 
občin ter Osnovna šola Vič je letos razpisalo že 10. literarni natečaj 
Moja rodna domovina - Kjer hiša mojega stoji očeta. Sklepna 
prireditev s podelitvijo medalj in priznanj je bila v torek, 24. 4., v 
Mestnem muzeju v Ljubljani. Pred tem so si nagrajenci z mentorji in 
starši ogledali nekatere znamenitosti v Ljubljani in se z ladjico 
popeljali po Ljubljanici. Med prejemniki priznanj je bila tudi naša 
devetošolka Nina Veras. Nina, iskrene čestitke! Njeni mami pa 
iskrena hvala za prevoz.  
                 
 
KJER HIŠA MOJEGA STOJI OČETA 
Kjer hiša mojega stoji očeta, 
to je moja domovina. 
Iz srca sreče je zapeta 
moja ljuba kraljevina. 
 
Kjer hiša mojega stoji očeta, 
žalost, otožnost in tegoba so vržena 
s  plečeta. 

 
Vendar ljubezen, ljubezen nas 
povezuje, 
toplina domača plamene razpihuje. 
 
Kjer hiša mojega stoji očeta, 
to ni le stara hiša, kup opeke. 
To je moj dom in moja domovina. 
V njej ni drugega kot sama toplina. 
 

Kjer hiša mojega stoji očeta, 
živim jaz in hočem živeti ter tudi 
umreti. 
S srci naslednjih generacij jo zagreti, 
da ohrani vse dobre lastnosti in se v 
redu imeti.            

(Nina Veras 9. a) 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

April, 2018 

6 

LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJ KLIC NA ŠTEVILKO 112 

 

V četrtek, 19. aprila,  je bila v prostorih Gasilske brigade Maribor razglasitev rezultatov in podelitev nagrad 
regijskega natečaja likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče – Klic na številko 112«. Na 
literarnem natečaju so sodelovali tudi učenci naše šole. Priznanja so prejele devetošolka Nina Veras  in sedmošolki 
Aleksandra Anastasova in Zala Grafenauer. Po podelitvi so si nagrajenci ogledali še klicni center in se seznanili z 
gasilsko opremo. Po bogati pogostitvi pa jih je gasilec z lestvijo v košari dvignil 26 metrov visoko, da so si ogledali 
Maribor še s ptičje perspektive.   
 
 
112 
nam čisto vse pove. 
Ko v težavah smo mi, 
 nam  pomagajo vsi. 
 
Gasilci že prihajajo. 
Plameni ognja rajajo. 
Pogasijo ga vsi, 
preden se razgori. 
 
Ko ogenj pogasijo,  
vsi se veselijo.  
Pomoč potrebna več ni, 
zdaj rajajo vsi. 
 
Številka 112  

pomembna je zelo. 
Ko v težavah smo, 
vsi pokličemo jo.                                                                              

(Aleksandra Anastasova   7. b) 
 

 
 
KLIC NA ŠTEVILKO 112                                                           
Ko zjutraj se zbudim, 
zavoham čuden dim. 
Takoj hitim do telefona 
in pokličem številko 112. 

 
Gasilci hitro prihitijo, 
že cev in vedra v rokah držijo. 
Požar je hitro pogašen, 

ampak osrednji prostor hiše je 
zatemnjen. 

 
Kar naenkrat se zasliši hrup, 
v hiši poškodovanih ljudi je cel 
kup. 
Spet hitim po telefon 
in reševalci že pridrvijo na dom. 

 
Ljudi hitro odpeljejo v bolnišnico, 
hišo pa pospravijo in počistijo. 
Zelo pomembna je številka 112, 
saj brez nje marsikomu preživeti 
ne gre.                             

(Nina Veras  9. a) 

 
             



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

April, 2018 

7 

POMOČ 112 
Hitro! 
Nekdo pomoč potrebuje! 
A na srečo na svetu  
112 domuje. 
 
Vedno se lahko na 112 zanesemo, 

 
če težko nam bo. 
Ne glede na to, 
kje smo. 
 
Spoštovati moramo 112, 
ker je njim včasih težko. 
Pa nam  vedno pomagajo. 

 
Hvala bogu,  
da 112 obstaja. 
Ker veliko življenj rešujejo, 
mi njim veliko  dolgujemo.                        

 
 
(Zala Grafenauer,   7. b) 

 
 

 
 
 
MEHURČKI 
 
6. aprila je potekalo tekmovanje MEHURČKI za učence 1. VIO. Učenci prvega razreda so prebrali knjigo Lile Prap 
Živalske uspavanke in  razmišljali  o tem, komu pojejo uspavanke in zakaj.  
Učenci 2. in 3. razreda so pisali spis z naslovom Čudežni gumbi - nasvidenje dolgčas. Pred tem so prebrali knjigo 
Leopolda Suhodolčana, Krojaček hlaček, in se o njej pogovarjali.   
 
Čestitamo vsem prejemnikom priznanj (kar veliko jih je bilo) in priporočamo, da ostanete zvesti dobri knjigi in 
maternemu jeziku še naprej. 
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BRAINOBRAIN 
 
Tretješolec Anej Goričan se je 8. aprila v Ljubljani udeležil 2. nacionalnega tekmovanja Brainobrainfest 2018, kjer je 
osvojil najvišjo nagrado, Champion. 
V hitrem računanju se je pomerilo kar 290 otrok iz vse Slovenije. Na voljo so imeli 3 minute, v okviru katerih so 
morali rešiti čim več računov – na nižji stopnji so smeli uporabljati abak (leseno azijsko računalo), na višji stopnji pa 
so računali le s pomočjo vizualizacije le-tega. Tekmovanje pa ni le matematične narave, temveč predvsem miselna 
gimnastika v najpomembnejših letih razvoja možganov. Spodbuja razvoj obeh 
polovic in krepi pomembne življenjske veščine. Metoda Brainobrain je prejela 
prestižno nagrado Best Kids Brain Award za leto 2017.  
Mariborski Brainobrainovci so se odlično odrezali in osvojili 11 nagrad Champion, 
16 zlatih medalj in 11 srebrnih. 
Aneju za njegov izjemen uspeh izrekamo iskrene čestitke. 
 
TEKMOVANJE ZA VEGOVO PRIZNANJE 
 
21. 4. je potekalo državno Vegovo tekmovanje, katerega se je udeležilo pet naših 
učencev (Eneja Zavec Blažič, Nuša Ačko, Nik Zemljič, Tilen Štern in Aleš Podbojec 
Prelog). Vsi razen Aleša so prejeli srebrno priznanje. Čestitamo. 

 (na fotografiji manjka Nik Zemljič) 
 
VESELA ŠOLA 
 
11. aprila so se na OŠ Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici ob veselošolskih polah potili četrtošolci Jaša Šoba, 
Brina Helbl in Zala Ježovnik, petošolki Eneja Zavec Blažič in Katja Žgank ter sedmošolki Nuša Ačko in Julija 
Šteharnik. Prav vsi so izkazali veliko znanja in prejeli srebrna priznanja. Za dosego zlata pa je vsem zmanjkala še 
kakšna točka več, Brini in Eneji celo samo ena nehvaležna. 
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NARAVOSLOVNI DAN, SKRB ZA OKOLJE, 7. 4. 2018 
 
Na sončno aprilsko soboto smo izvedli naravoslovni dan, ki je bil namenjen skrbi za okolje. Učenci so 

s pomočjo in pod 
vodstvom učiteljev 
ter predstavnikov 
krajevnih društev 
(lovska in ribiška 
družina, društva 
krajanov, planinsko 
društvo, gasilci, 
člani RK, občina 
Rače-Fram, 
krajevna skupnost 
Fram) očistili 
okolico šole in 
bližnje lokacije v 
Framu. 
Ugotavljamo, da 
naš kraj diha in živi 
čisteje kot pred leti, ko smo s tovrstno akcijo začenjali.  
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ŠPORTNI DAN, ORIENTACIJA 
 
Orientacija učencem predstavlja zanimiv izziv, s katerim morajo izkazati ne samo dobro kondicijo, marveč tudi širšo 
paleto znanja na posameznih kontrolnih točkah. Na koncu dneva namreč šteje najkrajši čas premagane poti pa tudi 
število dobljenih točk iz različnih vedenj in veščin. 
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DRŽAVNO PRVENSTVO FUDOKAN SLOVENIJE 2018 
 
Fudokan Zveza karateja Slovenije je organizirala 2. državno prvenstvo, ki je potekalo v Zgornjih Gorjah pri Bledu, in 
sicer 14. 4. 2018. Člani Društva borilnih veščin TO TE Rače so se tekmovanja udeležili v polni zasedbi in osvojili kar 
107 kolajn, s čimer je društvo v skupnem seštevku med klubi osvojilo 1. mesto. Ponosni smo na učence iz OŠ Rače in 
Fram in jim iskreno čestitamo. Tekmovalci so nastopili v različnih kategorijah: letnik rojstva in discipline: kata 
posamično, borba posamično tradicional in šport, izpitne tehnike, borba na korak, borba na dva koraka, kate 
ekipno, kate duet, enbu koreografija, fuko go- karate biatlon, ko go borbe na čas. 
 
Državni prvaki  –  1.mesto: 
Tine Miuc ( 7x 1. mesto, 1x 3. mesto ) 
Katja Kokol ( 8x 1. mesto ) 
Jaša Plajh Štrman ( 6x 1. mesto, 1x 2. mesto ) 
Gašper Miuc ( 7x 1. mesto, 1x 3. mesto ) 
Urban Muršič ( 1x 1. mesto, 1x 2. mesto, 2x 3. mesto ) 
Mihaela Jerinič ( 4x 1. mesto, 2x 2. mesto ) 
Bor Plajh Ekart ( 2x 1. mesto, 1x 3. mesto ) 
Tara Medved ( 2x 1. mesto, 1x 2. mesto, 1x 3. mesto ) 
Brina Nika Vauhnik ( 5x 1. mesto, 1x 2. mesto )   
Gaja Plajh Štrman ( 1x1. mesto, 1x2.mesto, 2x 3. 
mesto ) 
 

Viceprvaki – 2. mesto: 
Gaja Jambrovič ( 4x 2. mesto ) 
Brina Hebar ( 2x 2. mesto, 1x 3. mesto ) 
Rebeka Zorko ( 3x 2. mesto, 1x 3. mesto ) 
Nina Mironov ( 2x 2. mesto, 1x 3. mesto ) 
Mika Mironov ( 4x 3. mesto ) 
Sara Jus ( 2x 3. mesto ) 
Lana Sagadin ( 1x 3. mesto ) 
Patrik Klančnik ( 1x 3. mesto ) 

 
(Mihaela Jerinić, 9.a) 
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OBLIKOVALNI KROŽEK 
 
Pomladne broške s pikapolonicami za srečo, domiselna pokrivala in cvetovi. 
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POMOČ V KNJIŽNICI 
 
Že nekaj let na naši šoli deluje knjižničarski krožek, v okviru katerega 
učenci od 7.-9. razreda pomagajo pri urejanju knjižnega gradiva, 
razporejanju le-tega na police ter izposoji in vračilih. Na ta način se 
seznanijo z delovanjem in urejenostjo knjižnice, hkrati pa kažejo 
pozitiven odnos do mlajših učencev, ki se na šolsko knjižnico šele 
privajajo, tako da jim nudijo pomoč in  svetovanje.  
 
 
 

 
 
 

POPESTRIMO ŠOLO 
 
V sklopu projekta Popestrimo šolo smo se v mesecu aprilu  intenzivno ukvarjali z urejanjem šolskega vrta. Odločili 
smo se, da ga popolnoma obrnemo na glavo. Najprej smo se lotili načrtovanja, nato pa zavihali rokave in začeli 
kopati. Naša vizija je bila ureditev zeliščnega vrta in zasaditev jagodičevja. Trenutno je vrt še vedno v fazi 

oblikovanja, po prvomajskih 
praznikih pa učenci nestrpno 
čakajo na začetek sajenja. 
 
Ker so naši učenci na šoli 
gostili učence iz Bosne, smo 
gostom v sklopu projekta še 
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dodatno popestrili dogajanje. Peljali smo jih na ogled EKO turistične kmetije Pri Baronu, kjer nam je prijazen 
gospodar, Boris Uranjek, razkazal kmetijo in nas pogostil z odličnim domačim sokom. Ogledali smo si posestvo, 
živali na njem, organizirali smo »škorn tanc« in delavnico, kjer so si naši učenci in gostje iz Bosne iz naravnega 
materiala ustvarili spominek za domov. 
Vabimo vas, da si utrinke dogajanj v mesecu aprilu ogledate tudi na naši spletni strani.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZDRAV IZ SARAJEVA 
 
Že drugo leto vam šolski časopis Framček prinaša novice iz Sarajeva, Zenice in Kaknja, kjer naša učiteljica Mateja 
Kregar osnovnošolskim otrokom, dijakom in študentom predaja ljubezen do slovenskega pouka v okviru dodatnih 
in dopolnilnih dejavnosti. Tokrat pa vam prinašamo novice kar iz prve roke: 
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PRIJATELJSTVO PREK MEJA 
 
Na osnovni šoli Fram se vsako leto udeležujemo raznovrstnih projektov tako v Sloveniji kot izven meja. Uspešno 
smo izvedli dva mednarodna projekta Comenius, v okviru katerih smo se ukvarjali z različnimi jeziki, prehrambnimi 
navadami in igrami naših dedkov in babic, pri čemer smo velik poudarek dali tudi na kulturno dediščino v naši 
nekdanji skupni domovini, Jugoslaviji. Veliko vezi smo z nekdanjimi državami stkali tudi preko banjaluškega 
festivala otroške poezije, Diječje carstvo, katerega se redno udeležujemo in naši otroci dosegajo lepe uspehe. Z 
makedonsko Bitolo smo prav tako bili povezani preko pesmi in se na natečaju Mali otroci gradijo velike svetove  
izkazali z 2. mestom. 
Naša najmočnejša stran pa niso le literarni izdelki, temveč 
se z zunanjim svetom povezujemo tudi preko risbe in 
filma. V letu 2017 smo posegali po priznanjih in nagradah 
na mednarodnem festivala animiranega in igranega filma, 
ENIMATION festival 2017, na mednarodnem likovnem 
natečaju se je delo naše učenke znašlo med najboljšimi 
izmed vseh poslanih, letošnji osmošolci pa so se v lanskem 
šolskem letu priključili mednarodnemu projektu na temo 
človekovih pravic. Učenci so v svojih likovnih delih 
razmišljali o tem, kako je biti begunec. Poleg naše šole so 

sodelovale še šole iz Brazilije, Kanade in Kolumbije. 
Likovna dela učencev naše šole so bila v sklopu dneva 
človekovih pravic v mesecu decembru razstavljena  v 
mestu Uberlandia v Braziliji. Prav tako pa v kratkem 
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pričakujemo dela brazilskih otrok, ki jih bomo razstavili na šoli. Projekt se nadaljuje tako tudi v letošnjem šolskem 
letu.  
Zadnji dve leti so se naši najmlajši učenci odzvali povabilu naših avstrijskih zamejskih Slovencev in sodelovali na 
mednarodnem literarnem natečaju mesta Scwanenstadt, kjer so obe leti osvojili 2. mesto oziroma posebno 
nagrado strokovne komisije za svoje izdelke na temo prijateljstva in povezovanja med Slovenci tostran in onstran 
meje.  
Vezi vzpostavljamo tudi s Koroškimi Slovenci in tako 
smo v lanskem šolskem letu gostili lutkovno skupino 
„Pikcə pr‘ Zilə“, otroke naših zamejskih Slovencev, ki se 
na skrajnem zahodnem delu slovenske Koroške trudijo 
in borijo za obstoj slovenstva. Predstavili so se nam z 
zanimivo lutkovno igro v slovenskem jeziku, Princeska 
na zrnu graha.  
Vedenje, da zmoremo in znamo, je v nas zbudilo željo 
po povezovanju s Slovenci v Bosni (Sarajevo-Zenica-
Kakanj), saj v njihovi skupnosti že drugo leto svoje 
poslanstvo učiteljice slovenskega jezika opravlja naša 
sodelavka, Mateja Kregar. Po letu dogovarjanj in usklajevanj smo med nami v aprilu z veseljem pozdravili 15 

osnovnošolcev, katere so framske družine gostoljubno sprejele, njihovi otroci pa z njimi 
ponosno tkali prijateljske vezi. Bosanski prijatelji so 
prisostvovali pri učnih urah in poglabljali svoje znanje 

slovenskega 
jezika, v 
prostem času pa 
spoznali utrip 
Maribora in  
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Rogaške Slatine z okolico. Manjkalo jim ni športnih aktivnosti, saj so se preizkusili v metanju krogel pri bowlingu, v 
različnih plesih, na poligonih s preizkusi hitrosti in spretnosti, na turistični kmetiji Pri Baronu pa so tekmovali v 
kmečki igri 'škorn tanc'. Najbolj zanimiva izkušnja se jim je zdela nočna šola, saj smo izvedli Noč knjige s šestimi 
delavnicami, posvečenimi Cankarju v stripu in Lennonu v pesmi. Romantičnim dušam pa bo še dolgo ostala v 
spominu predstava Romeo in Julija v izvedbi dijakov 1. gimnazije.  
Slovo od naših prijateljev je bilo težko, a toliko lažje, ker smo se razšli z mislijo na jesenski čas, ko se bomo k njim 
odpravili mi in spoznali tamkajšnje navade in življenje. 
 
MARTIN MILEC NA OBISKU 
 
Devetošolci se vsako leto znajdejo na razpotju, katero nadaljnjo pot šolanja izbrati. Neodločeni lahko ideje zbirajo 
na različnih poklicnih tržnicah, kariernih sejmih, predvsem pa na informativnih dnevih ob obisku različnih srednjih 
šol in centrov. Poleg tega na šolo v okviru razrednih ur povabimo predstavnike (ob)mariborskih šol, ki jim 
predstavijo programe in aktivnosti za lažjo odločitev.  

Na eni izmed takih 
ur pa smo se 
odločili stopiti iz 
okvirja in medse 
povabili 
profesionalnega 
športnika, 
nogometaša, 
Martina Milca, ki je 
zbranim učencem 
3. triletja predstavil 
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življenjsko pot, ki pa ni nujno vezana na spričevala in diplome, a je kljub temu uspešna in izpolnjujoča. Prisotni 
učenci so  
skozi njegovo predstavitev uvideli, da je pri odločitvi za življenje najpomembnejša vztrajnost, dobra organiziranost 
in volja, priti do cilja, pri čemer pa šolske obveznosti še vedno ostajajo na prvem mestu. 
 

 
Življenje profesionalnega športnika je lahko 
negotovo predvsem zaradi nepredvidenih 
poškodb, prehajanj med različnimi klubi, celo 
državami, kasneje pa svoje prinesejo še leta, ko je 
potrebno ubrati drugačno pot.  
Otroci so z zanimanjem poslušali vse zgode in 
prigode našega soobčana, mu zastavljali veliko 
zanimivih vprašanj in ob koncu pogovora 
potrpežljivo čakali na njegov podpis, stisk roke in 
obvezno fotografijo. Najbolj ponosna med vsemi 
pa je zagotovo bila šestošolka Manca Karo, zvesta 
vijolična navijačica, ki je iz rok Martina Milca 
prejela njegov originalni dres, saj se redno 
udeležuje vseh tekem in gostovanj NK Maribor, 
kjer trenutno igra naš gost. Za prijetno 
presenečenje zanj pa je poskrbela devetošolka 

Jasna Preglej Krnc, ki je narisala Martinov portret, natančno kopijo našega prijetnega sogovornika. Ob koncu smo 
mu vsi skupaj zaželeli čim hitrejše okrevanje in bojevit povratek na igrišče. 
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TVORJENJE PRAVLJICE Z IGRO DVEH BESED 
 
Resen človek in njegov samorog 
Nekoč pred davnimi časi je za devetimi gorami živel resen človek z 
imenom Jožef II.  
Pred petimi leti je bil predsednik države Slovenije. Od takrat, ko so 
izvolili drugega, je brez poklica. Nekega dne je odšel v vas Krko in se 
sprehajal ob reki, ko je naenkrat zagledal samoroga. Bil je bel, njegova griva mavrična, na njegovem čelu pa je bil 
prekrasen rog. Jožef II se je zaljubil v tega prekrasnega samoroga. Hotel ga je imeti zase. Samorog je z veseljem 
odšel z njim. Jožef II si je še istega dne začel iskati službo, ker si je želel kupiti novo hišo in samorogu zgraditi hlev. 
Jožefu je bil samorog tako všeč in ker je izvedel, da je samica, ji je dal ime Lepotica. Zvečer sta pogledala film in šla 
spat. Kdo bi si mislil, da tudi spita skupaj, v isti postelji? Ta dva pa res spadata skupaj. Zjutraj sta se zbudila in Jožefa 
so klicali iz gasilskega doma, trgovine, vojašnice, pekarne in iz trgovine za živali, da je dobil službo. Tistega dne je 
šel v vsako službo in dobil veliko denarja. Tako si je kupil hišo in še hlev.  
Jožef II in Lepotica sta bila tako zaljubljena, da sta se poljubila. Samorog se je spremenil v prekrasno deklico. Oba 
sta se smejala, poročila in dobila otroke. Živeli so srečno do konca svojih dni. 
                (Neža Kordež, 3.b) 

Resen človek in dobra vila 
Nekoč, pred davnimi časi je za devetimi gorami živel resen človek. Ime mu je 
bilo Tit. Po poklicu je bil projektni menedžer. Vedno je bil resen, nikoli se ni 
nasmejal in vedno sanjal resne stvari. Na lep sončen dan je odšel s svojim 
resnim psom na sprehod. Opazoval je nasmejane otroke. Eden izmed otrok je 
Tita vprašal, zakaj je tako resen. Tit ga je samo grdo pogledal in si prižgal 
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cigareto. Še kadil je zelo resno. Nato je odšel dalje. A ker je resno kadil, ni videl rdeče luči in odšel čez cesto. Skoraj 
ga je povozil avto, če ga ne bi rešila dobra vila z imenom Tamara. Njen poklic je bil reševanje ljudi. Tit se ji je 
zahvalil. 
Dobra vila Tamara je Tita naučila, kako biti vesel. Tit in Tamara sta se poročila in živela srečno do konca svojih dni. 
 

(Maša Frešer, 3.b) 
 

KAJ BI BILO, ČE BI V PARKU V BLIŽINI TVOJEGA MESTA ČEZ NOČ ZRASLA 
POPRAVLJALNICA IGRAČ?  
 
Sredi parka je čez noč zrasla čudežna, na pogled majhna, a navznoter zelo velika 
popravljalnica igrač. Tam so igrače vseh vrst. Punčke, vojaki, plišaste igrače … 
A to ni navadna popravljalnica igrač, saj so stene narejene iz lego kock. Vam razkrijem 
še eno skrivnost? Čez noč vse igrače oživijo. Plešejo, se zabavajo in pojejo kot pravi 
ljudje. Prav čarobno je. Tam se lahko otroci igrajo. Igrače si lahko tudi izposojajo ali si jih 
le ogledujejo. Za vse to je odgovoren en človek, to je dedek Marko. On je namreč vse 
igrače popravil. 
Če mi verjamete ali ne, ta popravljalnica stoji še dandanes. Če boste dobro skrbeli za igrače, jo lahko obiščete. 

 
(Špela Kure, 3.b) 
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