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Začetek novembra je minil v iztekajočem se indijanskem
poletju, že sredina meseca pa nam je prinesla prve
letošnje snežinke. Ocen pa se je v tem času nabralo že
precej več.

ANGLEŠČINA
14. 11. so se na šolskem tekmovanju iz znanja v angleškem jeziku potili devetošolci. Od 12-ih tekmovalcev so štirje zbrali
dovolj točk za osvojitev bronastega priznanja (Nik Zemljič, Ema Pešić, David Zorko in Rebeka Krois), na regijsko raven, ki
bo 17. 1. 2019, pa sta se uvrstila prva dva. Že držimo pesti.
19. novembra je v Lenartu potekalo državno tekmovanje za osmošolce. Udeležila se ga je Tinkara Praznik, ki se je odlično
odrezala, a hkrati dosegla nehvaležen rezultat, saj ji je do dosege zlatega priznanja zmanjkala le ena točka. Uvrstila pa se je
med najboljših 15% na tekmovanju in osvojila srebrno priznanje, kar je
kljub vsemu odličen dosežek.

Stran

V soboto, 10. 11. 2018, je v Račah potekalo regijsko tekmovanje Mladina
in gore. Udeležili so se ga naslednji učenci naše šole: Nuša Ačko, Neli
Lunežnik, Tomaž Klauž in Martin Burulič. Med 13 ekipami so se
Framčani oz. ekipa Gojzarčkov uvrstili na še vedno odlično 4. mesto.
Iskrene čestitke in varen korak v gorah še naprej.
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30. REGIJSKO TEKMOVANJE »MLADINA IN GORE«
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NARAVOSLOVNI DAN – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, 16. 11.

Stran

Učenci so ta dan uživali le slovensko hrano, pridelano v naši okolici oz.
slovenskega porekla, in sicer: domači kruh se peče v Loki pri Framu iz
slovenske moke – kmetija Tomše, domače mleko prihaja iz Orehove vasi –
Peter Hecl, med je od raškega čebelarstva Hergan, biomaslo iz slovenskega
eko mleka pridelujejo na kmetiji Frešer, jabolka so iz Frama – kmetija Greif. K
lažji prebavi so pripomogle gibalne urice v telovadnici. Poleg naštetega smo
posebno pozornost namenili tudi skrbi za čisto okolje in izdelovali plakate za
projekt Shema šolskega sadja. Učenci so po končanem dnevu znali odgovoriti
na naslednja vprašanja:
1.
Kaj želimo doseči s projektom Tradicionalni slovenski zajtrk?
2.
Kaj želimo poudariti z Dnevom slovenske hrane? Plakati so na šoli –
oglejte si jih.
3.
Pomen lokalno pridelane hrane, zakaj jo je priporočljivo uživati?
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Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da
bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo
pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili
aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti
predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k pravilni in
zdravi prehrani. Ozaveščamo o pomenu živilsko-predelovalne industrije.
Posebno pozornost pa namenjamo pomenu gibanja in ohranjanja čistega
okolja.
(vir: http://tradicionalni-zajtrk.si/)
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4.
Pomen čebel za kmetijstvo in
gozdarstvo za naše zdravje?
5.
Zakaj smo vključeni v šolsko
shemo?
(http://www.shemasolskegasadja.si/)

Stran

Kot se za vsakoletno pripravo na bazar spodobi, se je tudi ta četrtek lepilo, pisalo, risalo, barvalo, pililo, brusilo, kadilo in še
kaj. Postopoma so nastajali izdelki, primerni za vsako sobo, stanovanje, hišo ali dvorišče. Dogajanje v dopoldanskem času
je budno spremljal in dokumentiral sedmošolec Jure Štupar.
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TEHNIŠKI DAN – PRIPRAVA NA PREDBOŽIČNI BAZAR, 22. 11. 2018

Stran
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OBLIKOVALNI KROŽEK

Ko belo
voščenko prekriješ s tempera barvo in vse
skupaj umiješ z vodo, dobiš izvirne voščilnice.
Zanje lahko uporabiš tudi obrise svojih dlani.
V ovojnico položiš še verižico s školjkastim
obeskom in pripravljeno je lepo darilo.

Stran

V sredo, 14. 11. 2018, so se učenci 9. razreda OŠ Fram
udeležili Kariernega sejma – sejma poklicev in
izobraževanja, ki je potekal v Športni dvorani Ljudski
vrt, 'Lukna', v Mariboru.
Sejem poklicev in izobraževanja je bil v prvi vrsti
namenjen informiranju mladih iz osnovnih šol v
Podravju, ki se odločajo za nadaljnjo poklicno kariero
oziroma za nadaljevanje izobraževanja na srednjih
šolah v Mariboru. Mladi obiskovalci, učitelji, šolski
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KARIERNI SEJEM
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svetovalci in tudi njihovi starši so bili seznanjeni s posameznimi izobraževalnimi programi na srednjih šolah v Mariboru s
poudarkom na tehniških poklicih, ki jih nujno potrebuje gospodarstvo v podravski regiji. Sejem je obiskalo več kot 1600
osnovnošolcev, ki se odločajo za posamezne srednje šole.
S tem so mladi spoznali posamezne poklice, se morda znebili predsodkov do posameznih poklicev v gospodarstvu in se
hkrati seznanili s potencialnimi delodajalci in možnostmi prvih zaposlitev ali opravljanja praks.
Iskreno se zahvaljujemo šolskemu skladu, ki je v celoti financiral stroške prevoza na sejem.
VULKANI IN VULKANOLOGI
Učenci 7.b so učilnico
geografije spremenili
v
vulkanijo.
Proučevali so vulkane,
njihovo zgradbo in
delovanje. Zelo dobro
so spoznali delujoče,
speče
in
ugasle
vulkane
v
Južni
Evropi.

Stran

S kisikom napolnjeni možgani preverjeno delujejo bolje in z večjo
hitrostjo. To vedenje s pridom učitelji izkoriščajo in, kot je že
navada pri geografiji, tudi pri drugih predmetih učencem baterije
in glave napolnijo z energijo in znanjem.
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UČILNICA NA PROSTEM
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BOŽIČNI BAZAR

Stran
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30. november je prinesel še en čaroben popoldan z bogato praznično ponudbo, ki je nastajala izpod pridnih otroških rok.
Kaj vse pa smo lahko občudovali in za skromen prispevek odnesli domov, je razvidno s fotografij.
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OBMOČNO TEKMOVANJE V ŠOLSKI ODBOJKI ZA STAREJŠE DEČKE
V četrtek, 15. 11., je bila odigrana tekma proti OŠ Hoče v
šolski odbojki v okviru tekmovanja obmariborskih šol v
odbojki. Naši fantje so prikazali dobro igro in se kljub
porazu uvrstili na področno tekmovanje, saj se ekipa OŠ
Duplek tekmovanja ni udeležila.
Šolo
so
zastopali: Jaka
Iršič, Gal Badrov,
Tine
Avšič,
Simon Mernik,
David
Zorko,
Arnej Gabrijan, Vito Gojkovič, Maj Toplišek, Aljaž Hojnik In Jakob Ogorevc.
Pri organizaciji tekmovanja sta pomagali Nuša Belas in Taja Gradišnik Klanjšček, ki
sta pisali zapisnik.

DELIMO Z VAMI..

Stran

20.11.2018, na Unicefov svetovni dan otroka, so v
podjetju MIKRO+POLO, kjer dela moj oče, organizirali
poseben dogodek za otroke. Ta dan so otroci prevzeli
različna vodstvena delovna mesta. Sama sem se
znašla na delovnem mestu vodje oddelka za kupce. V
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UNICEFOV SVETOVNI DAN OTROKA
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Stran

Oktobrsko-novembrske jesenske počitnice so tudi tokrat minile aktivno in
ustvarjalno. V okviru projekta POŠ smo organizirali dve delavnici. Prvi dan
smo se posvetili noči čarovnic (Halloween). Izdelali smo si čarovniške
klobuke, likovna pedagoginja, ga. Petra Keršič, pa nas je polepšala z
obraznimi
poslikavami.
Tako
čarovniško opremljeni smo ves
dopoldan izdelovali pajke, netopirje,
laterne, oblečene v pajkove mreže, in
pripravljali čarovniške napitke s črvi.
Naslednji dan smo skupaj z Modro
delavnico otroke popeljali v tehnični
svet z Lego education. Navdušeni
učenci so sami (ob pomoči navodil, ki
so jih dobili na tabličnih računalnikih)
sestavili robotke in jih tudi
programirali. Poleg tega so imeli na
voljo več različnih setov, iz katerih so naredili geometrijska telesa in 3D sestave.
Ker je mesec november nekoliko bolj siv in zaspan mesec, smo v jutranjem varstvu
možgančke zbujali z raznimi miselnimi igrami, takšnimi, ki so nas dodobra
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podjetju nas je na ta dan obiskal predsednik države Borut Pahor. Z njim smo se pogovarjali o svetovnem dnevu otroka,
opisali smo, kaj delamo v tem podjetju in naredili skupno fotografijo. Predsednik je bil prijazen in zabaven. Ta dan je bil
zame zelo poseben, saj sem spoznala predsednika države in delo v pravem podjetju.
(Zala Ježovnik, 5.a)
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Stran

V mesecu decembru bomo nadaljevali z božičnim in novoletnim
vzdušjem, izdelovali, ustvarjali in kuhali ob poslušanju božičnih pesmi in
ob vonju po cimetu in piškotih. Komaj že čakamo, da bomo iz omare
potegnili smučarske kombinezone in se zapodili na sanke in smuči! Naredili bomo ogromnega snežaka!
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prebudile. Iskali smo razlike med slikami, manjkajoče predmete, igrali igro tri v vrsto, reševali križanke in uganke itd.
V kuharski delavnici smo se osredotočali na jesenske tematike. Ker je v
tem času obilo jabolk, smo pripravili palačinke z jabolčnim nadevom.
Obiskali smo oljarno Fram, kjer so nam prijazno razkazali svoje prostore
in nam približali pot do nastanka framskega bučnega olja. Otroci so bili
navdušeni nad namakanjem kruha v še toplo nefiltrirano olje. Ob
odhodu pa smo dobili še pražena bučna semena, ki so jih otroci z
veseljem pojedli. Na kuharski delavnici smo bučna semena uporabili še
za sestavino v krhkih rogljičkih.
Konec novembra pa je v kuhinji začelo dišati po prazničnem decembru.
Pekli smo energijske
ploščice, mini potice,
jabolčne mafine in
druge dobrote, ki so
jih otroci kasneje
uporabili kot darila
za šolski bazar.
Konec
meseca
novembra, ko je
pravi mraz že prinesel vonj po snegu, smo v pričakovanju čarobnega
meseca izdelovali snežake iz lesa in nogavic, novoletne smrekice,
čudovite božične okraske iz storžev, božičke iz volne, lesene okraske za
jelko in adventne venčke.

Stran

Že tretje leto zapored je naša šola del mednarodnega bralnega projekta Naša mala knjižnica. Z učenci beremo izbrana
književna dela slovenskih in tujih avtorjev, izpolnjujemo zabavne naloge v Ustvarjalnikih, na koncu leta pa izkazujemo
znanje v zabavnem kvizu. Letos smo svoje sodelovanje še poglobili. Učenci 3.a., ki so v projekt vključeni, so se namreč z
mentorico Jelko Bojc pridružili slovenski skupini šol z izmenjavo literarnega junaka.
Izdelali so prisrčno lutko zajčka Srčka iz
knjige Skuhaj mi pravljico (sami pa ga
raje poimenujejo Repko) ter nestrpno
čakali, katera šola čaka na njihovega
junaka. Ko so razglasili 'šolske pare', so
izvedeli, da si bodo vtise delili z učenci
iz OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, POŠ
Kojsko. Tako se je Srček s priporočeno
pošto odpravil na dolgo pot. Spremlja
ga zvezek s fotografijo in opisom naših
učencev, kamor bodo novi prijatelji
dodali svoje zapise. Naši učenci pa so
prejeli zanimivo lutko Oskarja po
književni predlogi Andreja Rozmana –
Roze, Kako je Oskar postal detektiv.
Vsak otrok bo lahko lutko za dan ali dva vzel domov in v zvezek napisal ali narisal, kaj vse je pri njem doživela. Z njo bo
potovala tudi knjiga pravljic ali zgodb za branje s starši (ga. knjižničarka bo izbrala najlepše in najboljše – a slabih knjig tako
ali tako ni). Ko bo lutka obiskala vse otroke, jo bodo skupaj z zvezkom poslali nazaj v na šolo, kjer je bila izdelana. To bo
zanimivo in prijetno branje.
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POZDRAV IZ SARAJEVA
MARTINOVANJE
Najbolj razširjeno praznovanje v Sloveniji, povezano z vinom in
vinsko kulturo, je martinovanje, ki ga praznujemo 11. novembra.
Korenine martinovanja naj bi izhajale že iz keltskega praznika, ki
se je poklonil rodovitnosti jesenskega časa na poljih in v
vinogradih. Sv. Martin, škof iz francoskega Toursa z
madžarskimi koreninami, se je zdel najprimernejši naslednik in
zaščitnik tega pomembnega časa. Veselje, ko iz mošta nastane
pravo vino, je v Sloveniji neprimerljivo s katerim koli drugim
praznikom. Skoraj vsak sedmi Slovenec je namreč vinogradnik.
Poleg praznovanja nove vinske letine ima martinovo tudi svoje
značilne jedi, med katerimi sta poleg perutnine najbolj značilni
pečena gos ali raca z mlinci in dušenim rdečim zeljem. Med v
nepogrešljivimi jedmi so tudi pogače, potice in druge sladke dobrote. Vinogradniško in vinarsko kulturo Slovenije
predstavljajo tri vinorodne dežele s 14 vinorodnimi okoliši. Prva pisna pričevanja o vinogradništvu na ozemlju današnje
Slovenije segajo v 3. stoletje pr.n.št. Od takrat se tukaj prideluje veliko izvrstnega vina. Nekateri slovenski vinarji osvajajo
najbolj ugledne nagrade in priznanja na svetovnih ocenjevanjih. Posebnost slovenskega vinogradništva in vinarstva so tudi
nekatere izvirne sorte grozdja in vin. Med njimi sta prava posebneža kraški teran in dolenjski cviček, poleg njiju še zelén,
pinela, grganja, klarnica in druge. Temu slovenskemu prazniku so se poklonili tudi v Sarajevu.
(Vir: https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/martinovanje-veselje-ob-novi-letini-vina)

Stran

V četrtek, 8. novembra 2018, je na Filološki fakulteti Univerze v Banja Luki potekala otvoritev Lektorata slovenskega
jezika. Prof. dr. Petar Penda je poudaril, da bo učenje slovenskega jezika na Filološki fakulteti prispevalo k bogatejši
ponudbi in da je to korak, zaradi katerega se odpirajo nove možnosti sodelovanja s Filozofsko fakulteto v Ljubljani.
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Veleposlanica Bukinac je poudarila, da je znanje tujih jezikov ključna kompetenca v sodobni družbi in da se Univerza v
Banja Luki pridružuje skupini 60 univerz, na katerih se že poučuje slovenski jezik. Prof. dr. Roman Kuhar je poudaril pomen
učenja jezika, saj s tem znanjem gradimo trdne mostove. Z zadovoljstvom je povedal, da se v letošnjem študijskem letu
slovenskega jezika uči že 37 študentov. Prof. dr. Roman Kuhar in prof. dr. Petar Penda sta izmenjala podpisane izvode
sporazuma o sodelovanju.
NAJBOLJ ČISTA DRŽAVA NA SVETU JE SLOVENIJA
Združeni narodi so leto 2017 proglasili za mednarodno leto trajnostnega razvoja turizma. Država, ki je v vseh kategorijah
osvojila največ točk in tako dobila naslov zmagovalca, je Slovenija.
Naslov najbolj čiste države nam je pripadel, ker je naša lepa dežela izpolnila 96 od 100 kriterijev za ta prestižni naslov.
Večina visoko uvrščenih držav je za razliko od Slovenije izpolnjevala okoli 80 pogojev. Ta nagrada je po mnenju
podeljevalcev nastala kot rezultat trdega dela vlade, ki je uvedla vrsto okoljskih ukrepov in zakonov. Eden od njih je tudi ta,
da se morajo odpadki v zgodni fazi ločevati na plastiko, papir in biološke odpadke. Tako lahko zagotovimo, da se tretjina
odpadkov reciklira. K osvojitvi prestižnega naslova je vplivalo tudi dejstvo, da 60% našega ozemlja pokriva gozd. Prav tako
v naši deželi živi kar 20.000 vrst živali, v 40 nacionalnih parkih in rezervatih pa mnoge rastline hranimo nedotaknjene. (Vir:
https://klip.si/video/video-potrjeno-je-najbolj-cista-drzava-na-svetu-je-slovenija?fbclid=IwAR1bcM6GlyGHG0SPK4iTNVEctZgy74fmJ8Y2TNd5omq2bu52QRKqF6CvgIU

Stran

»Z veleposlaništva Republike Slovenije v avstralski Canberri so nas v začetku meseca obvestili, da je Julija Cvetkovič v
srednji šoli v Queenslandu, ob dovoljenju matične avstralske šole in v sodelovanju z Gimnazijo Bežigrad, v okviru programa
mednarodne mature, opravila maturo iz slovenščine," so zapisali na uradni spletni strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport. Ob tej priložnosti ji je čestital tudi minister dr. Jernej Pikalo. Julija se je rodila v Sloveniji, kjer je obiskovala
osnovno šolo v Domžalah. Pri sedmih letih se je s starši preselila v Melbourne, nato v Brisbane. Pravi, da je v slovenskih
šolah precej stresno. Pri njih je veliko bolj sproščeno. V razredu so denimo za sedenje na voljo žoge za jogo, pa vreče, sediš
lahko tudi na tleh, kakor želiš. Učitelji so prijazni, dovoljeni so različni načini učenja. Ni pomembno, po kateri poti prideš do
znanja. Pomembno je, da ga osvojiš in imaš ob tem veliko prostega časa. Julijini starši so bili ob tem zelo odprti in
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JULIJA JE NA SREDNJI ŠOLI V AVSTRALIJI OPRAVILA MATURO IZ SLOVENŠČINE

OSNOVNA ŠOLA FRAM
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS
November, 2018

razumevajoči in niso zahtevali, da domov nosi samo sedmice, kar je najvišja ocena v Avstraliji. Ocene so pomembne samo
zato, da prideš na univerzo. Upa, da bo sprejeta na Quensland University of technology, ki ponuja študijsko izmenjavo z
ljubljansko ekonomsko fakulteto. Čeprav bo najverjetneje za
vedno ostala v Avstraliji, pa kljub temu doma negujejo
slovenski jezik in tradicijo.

Ustvarjalnosti naših učencev kar ni konca. Tokrat
predstavljamo nadaljevanje zgodbe Ema Pipifilipi v stripu,
domiselnih avtorjev Oskarja Vedlina in Nika Helbla.

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Jelka Bojc
Zbral in uredil: uredniški odbor

Stran

Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno
drugače.
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Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, VALENTINA
GSELMAN, TADEJ STERNAD, TATJANA AJD KRAMPL, JASMINA
TOMŠE, DANIEL VESELIČ, NINA KRAMER, BLAŽ PREGLAU, TADEJ
STERNAD, MAŠA STRES, ANDREJA ŠTAVBE, MATEJA KREGAR

