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Kako težko je krotiti mlado, nemirno kri, ki že en mesec
pred koncem šolskega leta ne bi počela drugega, kot
se predajala predčasnim počitniškim radostim. A smo
razigranost uspeli utiriti in uokviriti, da smo z zadnjimi
močmi uspešno zaključili še eno šolsko zgodbo, preden
se podamo na zasluženi oddih.
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LEVSTIKOVE NAGRADE 2019
Ob 70-letnici najstarejše založniške nagrade v Sloveniji – Levstikove nagrade – je Mladinska knjiga razglasila
letošnje Levstikove nagrajence. Nagrade, ki jih Mladinska knjiga od leta 1989 naprej podeljuje bienalno, so
namenjene slovenskim pesnikom, pisateljem in ilustratorjem za izvirno leposlovno delo in izvirne ilustracije za
otroke in mladino:
•
nagrada za izvirno leposlovno delo: pesnica, pisateljica in pravljičarka Anja Štefan za knjigo Drobtine iz mišje
doline, ki jo je ilustrirala Alenka Sottler.
•
nagrada za izvirne ilustracije: ilustratorka Ana Zavadlav za celoten opus knjig zadnjih dveh let, še posebej pa
za knjigo Čriček in temačni občutek avtorja Toona Telegena.
•
nagrada za življenjsko delo za izvirno leposlovje: pesnik, pisatelj in dramatik Boris A. Novak.
•
nagrada za življenjsko delo za izvirne knjižne ilustracije: ilustratorka Jelka Godec Schmidt.
(Vir: https://www.mladinska.com/knjige/knjizne_nagrade/levstikove-nagrade)
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NAGRADA KRESNIK BRONJI ŽAKELJ
Med 175-imi izdanimi romani je žirijo Bronja Žakelj prepričala z avtobiografskim
prvencem Belo se pere na devetdeset. Izid tega romana ima predzgodovino.
Nastajal je kot rokopis zgodbe o raku, upanju in boju za življenje, o laži in resnici, o
smrti in tem, da se ne smeš nikdar predati, o dragih, ki so jo zapustili, a je naneslo,
da se je na koncu odločila za objavo, toda šele tretji urednik je v besedilu prepoznal
pripoved, ki jo je vredno prebirati in izdati kot književno delo.
Podobno so ocenile trume bralcev. Roman je bil tri mesece po izidu slovenska
knjižna uspešnica leta. »Ljudi je pritegnila izpoved nekoga z ulice, našli so se v
temah, ki jih pravzaprav živimo vsi, a jim ob terorju 'družbe sreče' težko iskreno
pogledamo v obraz,« je o svoji knjigi povedala avtorica.
(Vir:https://www.delo.si/kultura/knjiga/in-kresnika-2019-dobi-198554.htm)

ZAKLJUČEK NATEČAJA
Kulturno naravoslovno društvo Naša zemlja je za šolsko leto 2018/19 razpisalo literarni, likovni in fotografski
natečaj Moja občina – ali te poznam? Na natečaj je prispelo 2000 izdelkov. Sodelovali so učenci osnovnih in dijakih
srednjih šol v Sloveniji pa tudi šole s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu. Zaključna prireditev je bila 6. junija v
Ljubljani v veliki dvorani Državnega zbora. V Ljubljano so bili povabljeni devetošolci in dijaki z mentorji. Prireditev
je odlično povezovala naša devetošolka Alja Bergauer. Udeležence je pozdravil predsednik Državnega zbora, mag.
Dejan Židan. V svojem nagovoru je poudaril, kako pomemben je jezik za narod: Slovenci smo majhen narod, samo
2 milijona nas je. Če jezika ne uporabljaš, le-ta počasi izumira. V trenutku, ko na svoj jezik pozabiš, te kot naroda NI
več. Zavedati se moramo, da je jezik osnova kulture in ga je treba ohranjati. Poudaril je tudi, da Slovenci
nadpovprečno cenimo svojo kulturo. Udeleženke smo bile ponosne, da je g. predsednik povedal, da je tako rekoč
naš sosed, saj je obiskoval OŠ v Račah. Ko nam je podelil priznanja, je z nami prijazno pokramljal. Na literarnem
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natečaju so sodelovale devetošolke Alja Bergauer, Lara Lah, Neva
Potočnik, Eva Uranjek ter četrtošolki Zala Badrov in Špela Kure. Pesmi
Lare Lah in Eve Uranjek sta bili sestavni del programa na zaključni
prireditvi. Ker se Eva prireditve ni mogla udeležiti, je njeno pesem
prebrala Neva. Na koncu smo vsi v dvorani zapeli pesem Dan ljubezni.
Zanimivo si je bilo pogledati del notranjih prostorov slovenskega
parlamenta. Stavba je stara 60 let in je zgrajena iz 14 vrst slovenskega
kamna. Mentorica Jožica Ravš je prepričana, da je to bil dan, ki jim bo še
dolgo ostal v spominu. Lepo je bilo tega dne biti Framčan v Ljubljani!
NAŠ KRAJ
Če želiš na hrib
priti,
moraš skozi
Fram iti.
Fram je na prvi
pogled pust,
a v zgodovini
pravi hrust.
Od tukaj voda
izvira,
se vse tja do
Ptuja vali.
Pečovnikov mlin
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še obratuje
in tudi žaga še stoji.
Ob izviru sta Cankar in Turner
sedela
in kakšno ljudsko pesem zapela.
V Framu sta pustila pečat,
z zgodovino in dediščino bogat.
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Danes je Fram kotlina,
v kateri šola, trgovina in cerkev
stoji.
Okoli pa so griči trije,
o
katerih
krožijo
mnoge
informacije.

V Planici Potnikova smreka stoji,
na turističnih kmetijah pa pojejo
kmetijski stroji.
V Kopivniku se po igrišču podijo,
v Rančah pa lahko pridete na
Jugovo domačijo.

Ponosna sem, ker živim v takem
kraju,
lepem, tihem raju.
Pri roki imaš vse stvari,
tudi žejen in lačen nisi.
(Eva Uranjek, 9. a)

PILOTNI BRALNI PROJEKT GG4U
Kako navdušiti najstnike za branje? Kako med knjižne platnice pritegniti odraščajoče fante in dekleta, ki se jim
knjiga vse bolj izmika? Kako knjigo postaviti ob bok digitalnim medijem?
Ker se pri založbah Malinc in KUD Sodobnost
International že več let ukvarjajo s projekti, ki
skrbijo za bralno kulturo, so se v letošnjem šolskem
letu odločili, da pripravijo skupen projekt. Tako je
nastal GG4U (Good Game for You), Odprta knjiga,
ki je namenjen predvsem starejšim učencem
tretjega triletja. Projekt je bil zabaven in je potekal
kot igra, s povezovanjem tako spletnih medijev in
socialnih omrežij kot knjig. Osrednjo vlogo je pri
tem imela šolska knjižnica, kjer so se tekmovalci
družili, reševali zastavljene naloge in o prebranih
štirih književnih delih izmenjali mnenja. Na naši šoli
sta se na tekmovalno bralno zabavo prijavili dve ekipi sedmošolk pod mentorstvom knjižničarke Simone Napast, in
sicer Svobodne bralke (Špela Pepelnik, Maja Voglar Rodošek, Minka Babič in Nika Mišak) in Bestike (Eva Lah, Maša
Belas, Nika Barber in Manca Karo).
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Pridne bralke so snemale videe, pisale intervjuje, označevale
književne osebe, na FB in Instagram profilu pa zbirale sledilce in
všečke. Med njimi je od začetka do konca vel tekmovalni duh, kar se
jim je na koncu izplačalo, saj sta obe ekipi zasedli prvi dve mesti med
vsemi slovenskimi skupinami.
11. junija so jim tako organizatorji v sklopu celodnevnega bralnega
seminarja »Knjige nam pomagajo, da ne hitimo« v Stari mestni
elektrarni v Ljubljani podelili priznanja, ekipi Bestike pa še posebno
nagrado – jesenski izlet in pustolovščino v vetrovniku v Logatcu. Dan
pa si bodo zagotovo zapomnile po ustvarjalni delavnici s priznanim
litvanskim ilustratorjem in pisateljem Kęstutisom Kasparavičiusom, s
katerim so družno pobarvale velikansko žirafo.
5

DAN PRIMOŽA TRUBARJA
Že deveto leto po zaslugi tržaškega pisatelja Borisa Pahorja 8. junija
obeležujemo spomin na protestante s Primožem Trubarjem v prvi
vrsti, kateremu je ta državni praznik tudi posvečen.
Protestantizem je eno od treh krščanskih gibanj, ki za edino in
največjo avtoriteto priznava Sveto pismo. Dobrih 500 let mineva od
njegovih začetkov, ko so s protesti dosegli prevode knjige knjig v
ljudem razumljiv jezik, bogoslužje v domačem jeziku, se borili priti
odpustkom, čaščenju svetnikov in zidanju cerkva.
Trubarjev poskus zedinjenja rodu »slovenšne cele« je bilo pravo
prekucniško dejanje, a našel si je močne zaveznike. V prvi vrsti
kranjsko plemstvo, ki je gojilo sovraštvo tako do cesarja kot papeža,
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nato slovenske meščane, ki so z reformo upali na sprostitev gospodarstva, nazadnje pa je na svojo stran pridobil
svoj svet, ki ga je imenoval »dobro, pošteno, zvesto, resnicoljubno, pokorno, gostoljubno in milo ljudstvo«.
Revolucionarne ideje bi bile brez srčnih in široko razgledanih humanistov, kot so Peter Bonomo, Erazem
Rotterdamski, Vid Dietrich, Krištof Wurtemberški, Jakob Andreae, Peter Pavel Vergerij, Ivan Ungnad, ki so Trubarja
zaznamovali in mu dajali zagon, le glas vpijočega v puščavi. Ker pa so se zgodovinske poti ugodno in usodno križale
in spojile, imamo danes Slovenci svoj unikaten jezik, pojoč v govorici, speven v pesmi. Zanimivo za čas, v katerem je
Trubar živel, je, da ga je začetna izobraževalna pot usmerila v Reko na Hrvaškem, od koder je zaradi turške
nevarnosti študij nadaljeval v Salzburgu. Preživljal se je s petjem in s pesmijo slavil Boga. Trubarjeva izobraževalna
pot je dobila povsem drug tok, ko je prispel v Trst k škofu Bonomu. Znanje in izkušnje so se kopičile, ideje so
postajale vedno bolj revolucionarne in naprednejše, kar se je stopnjevalo kasneje v času pridiganja v Ljubljani,
zaradi česar je bil prisiljen v izgnanstvo, kjer pa je še naprej deloval v prid slovenskega jezika. Največja skrb mu je
bila, kako zediniti razdrobljena slovenska narečja in pisati vsem razumljivo. Izbral je jezik svojega okoliša, Rašica na
Dolenjskem, s primesmi ljubljanščine, v pisavi gotica. Tako umetelno zastavljen nadjezik je bil ustvarjen z ljubeznijo
do maternega jezika.
V cerkvici sv. Križa na Planici se je v spomin na davne turbulentne dogodke odvijalo bogoslužje s strani
evangeličanskega škofa, Geze Fila, ter evangeličanskih duhovnikov, Leona Novaka in Mitje Andrejka, ob spremljavi
kantorja Boruta Andrejka. Letošnji slavnostni govornik je bil dr. Aleš Maver, ki svojemu znanju vedno doda ravno
pravšnje začimbe, s katerimi pokaže bogastvo slovenskega izrazoslovja, s čimer spelje vodo na mlin mlinarjevega
sina Trobarja, Primoža, ki je toliko stoletij nazaj verjel v lepoto domačega jezika.
Proslavo so organizirali KUD dr. Pavel Turner Fram, Društvo krajanov Planica in Društvo žena Framsko Pohorje, za
pristnost dogodka sta poskrbela Primož Trubar in Martin Luther, v katerega se je za nekaj časa prelevil učenec naše
šole, Luka Salesin Voh.
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DEKLAMIRANJE OŠ DOBROVNIK
V petek, 7. junija 2019, se je v kulturnem domu v
Dobrovniku v dopoldanskem in popoldanskem
tekmovalnem programu pomerilo 120 učencev od
1.-5. razreda in 67 učencev od 6.-9. razreda (skupaj
187 učencev) iz 18 šol.
Mlajše je ocenjevala komisija: dr. Dragica
Haramija, redna profesorica za področje mladinske
književnosti na Filozofski fakulteti in Pedagoški
fakulteti v Mariboru, Vesna Radovanovič, višja
knjižničarka v Pokrajinski in študijski knjižnici MS,
pravljičarka, ki pogosto gostuje na šolah in v vrtcih
v Pomurju, in uspešna pisateljica za mlade bralce,
Mira Rebernik Žižek, vodja Območne izpostave
Javnega sklada Republike Slovenije in dolgoletna
članica Kulturnega društva Ivan Kaučič Ljutomer, ki
je dobitnica Miklošičeve nagrade, leta 2010 pa je za
življenjske dosežke v slovenskem ljubiteljskem gledališču prejela Severjevo nagrado.
Tekmovanja v deklamiranju so se tudi letos udeležili učenci naše šole. Zelo dobro so se pripravili in odlično
nastopili, a so jim najboljša mesta za las ušla. Ponosni smo nanje, saj nam vedno znova dokazujejo, da so
vsestranski in našo šolo zastopajo pri zelo različnih dejavnostih.
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ŠPORTNI DAN IN PREDAJA KLJUČA

Preden so se
učenci
razkropili na
vse strani in
uživali
v
raznovrstnih
športnih
dejavnostih,
so se dodobra
nasmejali ob
zabavnih
igrah, ki so jih
devetošolci pripravili za učence 8. razredov, ki so se borili za slavni ključ. Le-ta je po mukah in trpljenju pripadel 8.b.
Sedaj pa se zanje začenja odgovornost, skrbeti zanj in upoštevati vsa pravila prisege, predvsem pa tista o
doslednem upoštevanju učenčevih dolžnosti.
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OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO
11. junija je na OŠ Ljudski vrt, Ptuj, potekala finalna prireditev Otroci pojejo
slovenske pesmi in se veselijo. Med izvrstnimi pevkami in pevci je bila tudi naša
sedmošolka Manca Karo, ki je svoj nastop izvedla z izjemno natančnostjo in
prodornim glasovnim razponom. Nikdar sonce ni tako žarelo, nikdar se jutro
tako ni vnelo, morje tako bučalo in polje tako dišalo, a se ji kljub temu med hudo
konkurenco ni uspelo prebiti med prve tri, je pa zagotovo naša zmagovalka in se
že veselimo njenega novega podviga v naslednjem šolskem letu.
NAZIV ZA ŠOLO FRAM PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA V ŠOLSKEM
LETU 2018/2019
Planetu Zemlja prijazna šola je projekt, ki sodelujočim
pomaga na njihovi poti k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila
Slovenije, razvija spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Ta projekt se
izvaja v želji, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave postal način življenja zlasti prihodnjih
generacij.
Prijavljeni zavod deluje kot celota – ukrepi za boljšo kvaliteto dela in bivanja v šoli vključujejo vse: od ravnatelja,
učiteljev, učencev, čistilk, kuharic do hišnika.
Na tem natečaju so naši učenci sodelovali v različnih projektih, in sicer: Od zrna do kruha, Reci čiv, Food Revolution
in Etno – eko – logi. Z njimi je naša šola zadostila ciljem in dosegla kriterije za pridobitev naziva, zato smo ga v tem
šolskem letu tudi dobili. Čestitke vsem sodelujočim.
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ČISTI ZOBKI
V torek, 11. 6. 2019, je v kinu Maribox potekala prireditev ob zaključku
vseslovenskega projekta Zdravi in čisti zobje ob zdravi prehrani. Prireditve
so se udeležili učenci 4. b razreda, ki so skozi celo šolsko leto najbolje
skrbeli za svoje zobe. Namen kontrole čistosti zob je, da otroke
spodbudimo k rednejšemu in pravilnejšemu umivanju zob ter zdravemu
prehranjevanju. Upamo, da bodo učenci še naprej tako zavzeto in redno
skrbeli za zdravje svojih zob. Želimo jim veliko bleščečih nasmehov.
PRIREDITEV V GAJU
V nedeljo, 16. 6. 2019, smo se ponovno zbrali v gaju, kjer
je ob 11.00 potekala tradicionalna slavnostna prireditev v
poklon padlim med 2. svetovno vojno. Program so s
pesmijo in branjem pisem otrok, ki so doživeli vojno
vihro, obogatili tudi učenci naše šole.
SPREJEM MLADIH ČLANOV V RK
V mesecu juniju smo prvo- in devetošolce sprejeli med
mlade člane Rdečega križa. Slovesnost ob sprejemu je
potekala v telovadnici, kje smo zanje pripravili krajši
kulturni program. Obiskali so nas predstavniki OO RK
Fram in njihova predsednica, gospa Sonja Tišič, ki je povedala nekaj besed o organizaciji in delu RK Fram. Učenci so
prejeli izkaznico in praktično darilce. Spodbudne besede in čestitke so prejeli tudi od gospoda ravnatelja. Po
končani prireditvi je sledilo skupno druženje v šolski jedilnici, kjer jih je čakalo čokoladno presenečenje.
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VALETA, 14. 6. 2019
V juniju se je poslovila še
ena generacija, 20102019. V restavraciji Pan so
ustvarili prijetno vzdušje z
bogatim programom, v
katerem so se izkazali kot
plesalci, glasbeniki in
odlični voditelji. Kot vsaka
do sedaj, je tudi ta naši šoli
pustila svojo sled, želimo pa jim ustvarjalno in bogato življenjsko pot .
ZLATE PETICE, 20. 6. 2019
Kar deset naših devetošolcev (Gal Badrov, Martin
Burulič, Alja Bergauer, Neva Potočnik, Eva Uranjek,
Lara Lah, Ema Pešić, Tjaša Unuk, Nik Zemljič in David
Zorko) je vsa leta osnovnošolskega šolanja doseglo
odličen uspeh, za kar so na osrednji prireditvi v
počastitev praznika naše občine prejeli spominsko
zlato petico iz rok župana Branka Ledineka.
(Na fotografiji manjka Ema Pešić.)
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ZAKLJUČNA PRIREDITEV, 10. 6. 2019

Rdeča nit letošnje zaključne prireditve je bila ljubezen,
gonilo življenja. Plesno-glasbeno-recitatorsko-pevski vložki
so številnim obiskovalcem naše učence predstavili kot mlade umetnike številnih talentov, ki pa so poleg tega
uspešni na mnogih športnih in ostali tekmovanjih. Ravnatelj Damjan Gašparič je prav vsakemu ponosno stisnil roko
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in jim zaželel podobno uspešno pot tudi v bodoče.
Po kulturnem programu je šolski sklad na dvorišču šole
poskrbel za pravo kulinarično razvajanje. Piknik z
dobrotami veščega kuharja Marka Tepeja je postal
priložnost za druženje in izmenjavo prijaznih besed ob
iztekajočem se šolskem letu.
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA V AVSTRIJO, 8. 6. 2019
Letos so se učenci, ki se učijo nemščino, zopet podali na
potep v Avstrijo. Ogledali so si živalski parki in grad
Herberstein ter se v Styrrasic parku katapultirali med
dinozavre . Doživeli so pravi "živalski dan".
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA DRUGOŠOLCEV
Na deževno sredo, 29.5.2019, so se drugošolci odpravili na pot
proti Celju. Kljub dežju jih je gospod Sašo popeljal skozi srednji
vek, njihovo življenje in življenje na gradu. Po obilni malici v
grajski kavarni so obiskali še edini muzej igrač v Sloveniji,
Hermanov brlog. Dobili so nova znanja o naši Zemlji, izdelovali
panjske končnice v delavnici in se igrali banko, trgovino. Najbolj
zanimiv pa je bil ogled zelo, zelo starih igrač. Kljub dežju jim je
dan kar prehitro minil.
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POTEP PO SLOVENIJI
Pred izletom na Primorsko smo ugotovili, da smo letos
zelo dobro spoznali ta obmorski del Slovenije, manjkal
nam je le še najokusnejši del – njihova hrana. S pomočjo
Jasmine Tomše so se zato v okviru projekta Popestrimo
šolo odločili pripraviti primorske frtalje. Izbrali so tri
okuse: mesno, sirno in zeliščno. Ob pripravi so zelo
uživali, še bolj pa pri poskušanju nastalih dobrot.
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V soboto, 15.6.2019, pa so se člani interesne
dejavnosti le odpravili na potep vse do morja
in obiskali Piran. Na prijetni vožnji, ki je trajala
dlje, kot so pričakovali, so se smejali, zabavali
in peli.
V Tartinijevem mestu so si nato ogledali
akvarij, kjer so vstopili v živalski in rastlinski
svet Jadranskega morja. Kratek sprehod po
mestu jim je vlil novih moči in na Tartinijevem
trgu so zaplesali ob zvokih naše melodije –
Moja Slovenija.
Vrhunec dneva sta bila vsekakor sladoled in
namakanje nog v hladnem morju. Na potepu
so se jim pridružili še prijatelji iz projekta
Popestrimo šolo.
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STROKOVNA EKSKURZIJA NADARJENIH UČENCEV
Z nadarjenimi učenci naše šole smo 20. 6. obiskali
Noordung center v Vitanju. Najprej smo občudovali
njihovo stalno razstavo, nato pa v interaktivni sobi pluli
po vesolju v delavnici Vesolje 360. Presenečeni smo bili,
v koliko vesoljskih projektih sodelujemo Slovenci – z
intelektualnim znanjem ali z izdelki posameznih
podjetji.
Žalostno je bilo tudi spoznanje, da veliko uspešnih
slovenskih znanstvenikov v tujini veliko bolj cenijo kot
doma.
16

RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE
Z učenci, ki so obiskovali interesno dejavnost
Računalniško modeliranje, smo ob koncu šolskega leta
obiskali Modro delavnico in s programom Inkscape
narisali model igre štiri v vrsto. Videli smo, kako se
narisanemu modelu določijo nastavitve, da lahko
laserski gravirni stroj izreže pravilne oblike iz lesa.
Sodobni čas nam ponuja neskončno možnosti za
izdelavo računalniških modelov. Potrebna je le prava
ideja.
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ZABAVNO-POUČNA VESELA ŠOLA
Veselošolci in veselošolke druge triade na bližajoče
poletne dni in počitnice čakajo tako, da si pri interesni
dejavnosti pripravljajo zdrave jutranje napitke: sadne
smutije iz lokalnega sadja.
ZAKLJUČEK PROJEKTA S ŠAPO V DLANI
Konec maja smo zaključili s projektom S šapo v dlani, ki
sta ga vodili Smiljanka Šimundža in Lara Plajh. V aprilu
nas je obiskal terapevtski par iz društva Tačke
pomagačke, ki ga sestavljata Mateja in njena psička Kiti.
Otroci so spoznali delo terapevtskega psa. Hvala Mateji
in Kiti za njun obisk in izjemno poučno ter prijetno
druženje.
S prvošolci smo pekli priboljške za pse. Izpod majhnih
prstkov so nastali čudoviti, predvsem pa zdravi piškotki.
Otroci so se v sklopu delavnice na zabaven način naučili,
kako zapišemo recept in kako ga preberemo. Predvsem
pa so razvili in poglobili odnose v sklopu delovanja
posameznika v timskem delu, saj so sodelovali znotraj
skupine, kjer so si morali naloge medsebojno razdeliti in
drug z drugim sodelovati. Bilo je več kot zabavno.
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Konec maja smo v Zavetišče za živali Maribor odnesli vse izdelke naših otrok, ki so bili vključeni v projekt S šapo v
dlani. Sprejel nas je vodja zavetišča, Tomaž Kristanič, ki ni mogel skriti navdušenja nad izdelki.
Ob zaključku projekta se zahvaljujemo vsem sodelujočim otrokom.
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Mentorici sta prepričani, da so živalim v zavetišču s svojimi izdelki pričarali vsaj nekaj človeške topline in želita, da bi
tudi v naslednjem šolskem letu nadaljevali s projektom.
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ZLATI STUDENEC – DEL FRAMSKE ZGODOVINE
V petek, 14. junija, je v Gasilskem domu Fram društvo za razvoj Gremo
naprej organiziralo prireditev v okviru 20. občinskega praznika.
Program je zajemal ogled filma RTV Slovenija Zlati studenec (iz cikla
oddaj Sledi) in prikaz nove opreme rimskih legionarjev – varuhov
Zlatega studenca. To pomembno funkcijo prevzemajo tudi nekateri
naši učenci, tokrat sta se v njej ponosno predstavila Domen Fras in
Anej Grujič.
Dr. Vlasta Stavbar je predstavila drobce framske zgodovine. Dotaknila
se je predvsem velikanov našega kraja – Oroslava Cafa in dr. Pavla
Turnerja.
Prav je, da se domačini zavemo svoje lokalne zgodovine in jo znamo
ceniti na primeren način, da jo lahko prenašamo tudi ostalim
obiskovalcem našega kraja.
Ob tej priložnosti vabimo vse, ki jih zanima sodelovanje pri
predstavitvi Zlatega studenca, da se povežejo s Petrom Založnikom
(tel.: 031 325 193). Podrobneje se boste seznanili z rimsko kulturo
vojskovanja, ob raznih prireditvah pa tudi nosili obleko in opremo
rimskih vojakov - legionarjev. Nasvidenje v septembru, ko se bomo
ponovno predstavili v okviru krajevnega praznika krajevne skupnosti
Fram.
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POPESTRIMO ŠOLO
V sklopu projekta
Popestrimo šolo smo
se v mesecu juniju
posvetili
poletju.
Veliko časa smo
preživeli na prostem
na soncu in na
šolskem vrtu.
Skupaj s prijatelji
interesne dejavnosti
potep po Sloveniji smo
se odpravili na izlet na
Primorsko.
Pred
samim izletom smo se
preizkusili
še
v
primorski kuhinji ter pripravili okusne frtalje na tri različne načine: z mesom, zelišči in sirom. Otrokom so najbolj
teknile tiste s pršutom.
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Na izletu smo se v čudovitem sončnem vremenu, ob vonju borovcev in z obilo dobre volje odpravili na sprehod po
Piranu. Ogledali smo si tamkajšnji akvarij, kjer smo doživeli podvodni svet slovenskega morja ter se za konec
odpravili še v Strunjan, kjer smo namočili noge v slani morski vodi, ki je bila že presenetljivo topla.
Ob zaključku šole smo nekaterim učencem omogočili ogled
vesoljskega centra v Vitanju. Pod strokovnim vodstvom so
si ogledali center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika
Noordunga, ki je promocija vesoljskih tehnologij in
manifestacija človeških dosežkov v vesolju s prepletanjem
umetnosti in visokih tehnologij. Udeležili so se tudi
delavnice Vesolje 360 v obliki interaktivne aplikacije, kjer so
preko zanimivih animacij in multimedijske tehnologije
spoznavali vesolje. Učenci so bili navdušeni, mi, učitelji, pa
tudi.
POČITNIŠKA POPESTRITEV ŠOLE
Končno smo dočakali počitnice! Ampak "poševci" se nismo
še takoj odpravili na morje ali v hribe, prvi del julija smo bili
počitniško aktivni, preizkušali smo nove stvari, uživali na
svežem zraku, bili športno aktivni in še kaj. Preizkusili smo
se v športnem plezanju s trenerjem, Nejcem Petelinškom, ki
nas je seznanil s plezanjem po naravni skali.
Obiskali smo Wakepark Dooplek, kjer smo se preizkusili v deskanju na vodi. Otroci so začeli zelo sramežljivo, po
dveh urah začetnega tečaja wakeboardinga pa so se nekateri že peljali kot pravi profesionalci.
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Trikrat smo obiskali Modro delavnico v Framu, kjer so nam pripravili delavnice, v katerih so otroci neizmerno
uživali. Za vsakega se je našlo kaj. Poglobili smo se v mnoge izzive: kako sestaviti Rubikovo kocko, izdelali smo lego
robotke in jih nato upravljali preko tabličnih računalnikov, iz lesenih ploščic smo sestavili vozilo, iz A4 lista plovilo, ki
se kar najdlje obdrži v zraku (v vetrovniku),
sestavili smo delujoči električni krog iz baterij,
motorčkov, žarnic, iz magnetov pa zgradili
čim višji stabilen stolp.
Dvakrat smo se odpravili v pustolovski park
Betnava. Tam so otroci, skrbno po navodilih,
opremljeni s plezalnim pasom in zaščitnimi
vrvmi, odkrivali različne težavnosti sedmih
prog, ki so jih dodobra utrudile in izkazalo se
je, da so učenci naše šole zelo spretni in
pogumni. Tudi tisti najmlajši!
Med drugim smo obiskali jahalni klub Karlo na
Meljskem hribu, kjer so nam prijazno razkazali
posestvo, spoznali smo konje, ki domujejo pri
njih in si ogledali hleve. Nazadnje pa so se
lahko sami preizkusili še v jahanju.
En dan aktivnih počitnic smo posvetili rolanju
in športnim igram. Tisti, ki so imeli s seboj vso
opremo, so rolali z učiteljico rolanja, Leo,
ostali pa so bili vključeni v športne igre, v
katerih so prav tako uživali.
Obiskali smo gibalni park v Gamlitzu, kjer smo
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preizkusili prav vsa igrala, ki jih premorejo. Zaradi vročega sonca smo nekaj časa tudi lenarili v prijetni senci
tamkajšnjega parka in se družili, pogovarjali, smejali in kartali.
V tretjem tednu naših aktivnih počitnic smo opravili pohod po okolici Frama; začeli smo v šoli, nadaljevali mimo
pokopališča čez gozd, skoraj do Kopivnika, ter se vrnili proti staremu vrtcu, kjer nam je ostalo še nekaj časa za igro
na igralih.
Zadnji dan poletnih aktivnih počitnic smo si zasluženo pripravili lasten sladoled. Najprej mlečnega, zamrznili smo
ga in v tem času pripravili dodatke (mrvice, jagode, borovnice, banane, čokolado, karamelni preliv, različne piškote,
čokoladne kapljice). Ko je bil sladoled primerne trdote, si je vsak po svojem okusu pripravil unikaten sladoled in ga z
največjim užitkom pojedel.
Otroci so v pripravah na počitnice uživali, izkazali so se za nadvse spretne in iznajdljive. Prvotni namen pa je bil
vsekakor dosežen, to je, da naši otroci preživijo čim več časa v naravi, proč od ekranov in v družbi s sovrstniki.
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POZDRAV IZ SARAJEVA
SPOZNAJMO IN OHRANIMO VODE SLOVENIJE, NAŠE BOGASTVO
V Sarajevu, Zenici in Kaknju je učiteljica Mateja Kregar izvedla delavnico o vodnem bogastvu naše prelepe dežele.
Šele daleč od nje se (prepozno) zavemo, na kako lepem koščku Zemlje živimo.
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Geografski položaj Slovenije na stiku Alp, Dinaridov, Sredozemlja in
Panonske nižine pogojuje izjemno pestrost vodnega sveta, kakršne ne najdemo nikjer drugje v Evropi in le malo kje
na svetu. Kaže se v raznolikosti podnebja, kamnin, oblikovanosti površja ter veliki pestrosti rastlinskega in
živalskega sveta. Posedujemo 28000 stalnih in hudourniških vodnih tokov, 7000 izvirov, 260 slapov, okoli 200 jezer,
del Tržaškega zaliva, 78 izvirov oziroma vrelcev termalnih in mineralnih voda, številne vaške kale, ribnike, klavže,
nekatera ohranjena mokrišča ter dva manjša ledenika ki se pa hitro krčita. Območje razvodja med Jadranom in
Črnim morjem je hidromorfološko in habitatno izjemno heterogeno. Rastlinski in živalski svet se je prilagodil danim
vodnim razmeram, prav tako človek, o čemer nam priča bogata kulturno-tehnična dediščina (žage, mlini, kali,
mlake, solinarstvo itd.) (vir: Plut, 2005).
Učenci so brali o rekah Slovenije, pripravili čoln iz papirja in narisali razglednice prijateljem iz Podonavske regije.
Projekt sofinancira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.
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ZAKLJUČNA PRIREDITEV DOPOLNILNEGA POUKA SLOVENŠČINE IN KULTURE V SARAJEVU
TER DRUŽENJE S PISATELJEM PRIMOŽEM SUHODOLČANOM, 15. 6. 2019
V soboto, 15. 6. 2019, je v dvorani Ivane Kobilce
Veleposlaništva RS v Sarajevu potekala zaključna
prireditev dopolnilnega pouka slovenščine in kulture v
BiH, v Sarajevu, Kaknju, Zenici in Brezi, ter druženje s
pisateljem Primožem Suhodolčanom. Prisotne je
nagovorila učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine in
kulture, Mateja Kregar, veleposlanica RS v Sarajevu,
Zorica Bukinac, in podpredsednica SD Cankar Sarajevo,
Dina Maksumić, nato pa je sledil kratek kulturni program
učencev dopolnilnega pouka slovenščine in kulture in
klepet s pisateljem Primožem Suhodolčanom. Ob koncu
so učenci prejeli potrdila o obiskovanju dopolnilnega

pouka slovenščine, pohvale in knjižno nagrado, ki jo
je prispevalo Društvo Bralna značka Slovenije –
ZPMS.
Večer se je zaključili v sproščenem in prijetnem
vzdušju. Organizatorji so veseli, da so delili veselje,
radost in dobro voljo med ljudi, ki so naši prijatelji,
znanci in čisto naključne osebe, ki so nas razveselili z
obiskom na prireditvi.
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NAŠI ŠPORTNIKI
O uspehih v odbojki smo v Framčku že poročali, naši učenci pa veliko uspehov dosegajo tudi v drugih športnih
panogah.
Športna panoga: OTROŠKA ATLETIKA
Vrsta tekmovanja: Posamično področno
atletsko tekmovanje za najmlajše
Datum: 25. 9. 2018
Kraj tekmovanja: atletski stadion v
Športnem parku Tabor Maribor
Udeleženci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DAMŠE Jan, 4. mesto
GOJKOVIČ Bine, 4. mesto
ŠNUDERL Jerneja, 8. mesto
LEŠNIK Taja, 3. mesto
ŠNUDERL Hana, 9. mesto
ŽURA Rok, 9. mesto
MIUC Tine, daljina, 5. mesto

Športna panoga: JESENSKO PRVENSTVO V KROSU
Vrsta tekmovanja: Področno jesensko prvenstvo v krosu za osnovne šole
Datum: 2. 10. 2018
Kraj tekmovanja: travnata površina v Športnem parku Tabor, Maribor

26

OSNOVNA ŠOLA FRAM
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS
Junij, 2019

Udeleženci:
1.
LEŠNIK Taja, 2. mesto
2.
ŠNUDERL Jerneja, 12. mesto
3.
KOLBL Urban, 23. mesto
4.
POKRIVAČ Tadej, 1. mesto
5.
IRŠIČ Jure, 7. mesto
6.
GREIF Enej, 14. mesto
7.
ŠNUDERL Hana, 16. mesto
Športna panoga: ALPSKO SMUČANJE – VELESLALOM
Vrsta tekmovanja: prvenstvo osnovnih šol
Maribora in okolice v deskanju na snegu
Datum: 13. 2. 2019
Kraj tekmovanja: Proga Radvanje
Udeleženci:
1.
POLENČIČ Urban, 16. mesto
2.
REPNIK Žiga, 26. mesto
3.
IRŠIČ Jaka, 12. mesto
4.
BURULIČ Martin, 22. mesto
5.
GABRIJAN Arnej, 23. mesto
6.
MLAKAR Benjamin, 27. mesto
7.
OGOREVC Jakob, 28. mesto
8.
GOJKOVIČ Vito, 32. mesto
9.
HELBL Tine, 35. mesto
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Športna panoga: DESKANJE NA SNEGU
Vrsta tekmovanja: prvenstvo osnovnih šol Maribora in okolice v
deskanju na snegu
Datum: 13. 2. 2019
Kraj tekmovanja: Proga Radvanje
Udeleženci:
1.
JERENKO Tine, 11. mesto
2.
BRUMEC KOROŠEC Maksim, 12. mesto
Športna panoga: SPOMLADANSKI KROS
Vrsta tekmovanja: področno spomladansko prvenstvo v krosu za OŠ
Datum: 24. 4. 2019
Kraj tekmovanja: nogometna igrišča v Športnem parku Tabor, Maribor
Udeleženci:
1.
POKRIVAČ Katarina, 11.
mesto
2.
LEŠNIK Taja, 3. mesto
3.
ŠNUDERL Jerneja, 19. mesto
4.
POKRIVAČ Tadej, 2. mesto
5.
GOJKOVIČ Bine, 3. mesto
6.
ŠNUDERL Hana, 7. mesto
7.
BURULIČ Ana, 8. mesto
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Športna panoga: ATLETIKA
Vrsta tekmovanja: področno posamično prvenstvo v
atletiki za OŠ
Datum: 3. 6. 2019
Kraj tekmovanja: atletski stadion v Športnem parku
Tabor, Maribor
Udeleženci:
MERNIK Simon, 15. mesto
BADROV Gal, 4. mesto
UNUK Tjaša, vortex, 2. mesto
Športna panoga: ATLETIKA
Vrsta tekmovanja: prvenstvo Slovenije v atletiki za učence in učenke osnovnih šol - finale
Datum: 5. 6. 2019
Kraj tekmovanja: atletski stadion v športnem centru
Bonifika, Koper
Udeleženci:
UNUK Tjaša , vortex, 20. mesto
Športna panoga: ODBOJKA NA MIVKI
Vrsta tekmovanja: obmariborski finale
Datum: 6. 6. 2019
Kraj tekmovanja: Zrkovci
Tekmovalni dosežek: 1. mesto
Udeleženci: Maj Toplišek, Aljaž Hojnik, Marko Pliberšek,
Jakob Ogorevc in Vito Gojkovič
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Športna panoga: ODBOJKA NA MIVKI
Vrsta tekmovanja: področno finale
Datum: 6. 6. 2019
Kraj tekmovanja: Zrkovci
Tekmovalni dosežek: 2. mesto
Udeleženci: Maj Toplišek, Aljaž Hojnik, Marko Pliberšek, Jakob Ogorevc in Vito Gojkovič
Športna panoga: ODBOJKA NA MIVKI
Vrsta tekmovanja: finale obmariborskih šol
Datum: 6. 6. 2019
Kraj tekmovanja: Zrkovci
Tekmovalni dosežek: 3. mesto
Udeleženci: Nuša Ačko, Maša Belas, Manca Karo, Ana Burulič,
Laura Zorko

Športna panoga: ODBOJKA NA MIVKI
Vrsta tekmovanja: področni finale
Datum: 6. 6. 2019
Kraj tekmovanja: Zrkovci
Tekmovalni dosežek: 5. mesto
Udeleženci: Nuša Ačko, Maša Belas, Manca Karo, Ana Burulič, Laura Zorko
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LITERARNI KLUB KUD RAČE
Literarni klub KUD Rače se bo redno srečeval ob torkih ob 19. uri. V juniju so srečanje izvedli v torek, 18. junija, v
Beli dvorani gradu Rače. Trije avtorji (kar dva iz občine Rače - Fram) so predstavili svoja aktualna dela: dr. Vlasta
Stavbar Majniško deklaracijo (2018), dr. Božo Grafenauer Zgodbe iz izgnanstva v Srbijo in bojev na sremski fronti
(2018) ter dr. Dolfe Rajtmajer Pohorskega carja (2019). Literarno druženje je z glasbo oplemenitil komorni zbor
Škrjanček pod vodstvom Toneta Žuraja.
ZAKAJ BRATI?
Tudi če preberete le nekaj strani na dan, imate od tega lahko ogromno koristi. Zato berite in izkoristite počitniške
dni za to prijetno opravilo:
• Mentalna stimulacija - možgani kot vsaka mišica potrebujejo “razgibavanje”, da ostanejo zdravi in uporabni
tudi, ko dosežemo pozno starost. Branje lahko upočasni ali zaustavi demenco in Alzheimerjevo bolezen, saj
možgane ohrani aktivne.
• Znanje - z branjem se učite ne glede na to, kaj berete, pridobivate nove informacije, ki vam nekoč morda
pridejo prav. Ne pozabite, da je znanje najboljše orožje, ki ga lahko imate.
• Sprostitev od stresa - ne glede na to, koliko težav imate v odnosih, v službi in doma, se vseh skrbi lahko vsaj za
trenutek znebite, ko odprete knjigo in se vživite v zgodbo, ki vas zamoti in omogoči, da živite v danem
trenutku.
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• Širjenje besednega zaklada - ob branju ste izpostavljeni veliki količini besed, ki se podzavestno zasidrajo v
vaše misli in postanejo del besednjaka. To vam pomaga na vseh področjih, saj boste znali izbrati primerne
besede ob raznolikih priložnostih.
• Boljša pismenost - kot se slikarji učijo drug od drugega in uporabljajo tehnike, ki so jih ustvarili veliki mojstri
pred njimi, se pisatelji izboljšujejo z branjem del nekoga drugega. Dobro napisana knjiga bo vplivala tudi na
vašo pismenost, ki jo boste med drugim potrebovali pri iskanju službe, pisanju elektronske pošte ali besedil, ki
bodo dostopna širši javnosti.
• Izboljšanje spomina - pri branju knjige si morate zapomniti glavne like, ozadje, zgodovino in nove zaplete, ki
se dogajajo sproti. Možgani si to običajno zapomnijo brez napora, zato se vedno, ko ponovno odprete knjigo,
spomnite, kaj se je dogajalo v zgodbi. Ob vsakem novem spominu se v možganih ustvarijo nove poti in utrdijo
že obstoječe, kar pomaga pri kratkoročnem spominu in uravnavanju razpoloženja.
• Boljša osredotočenost - v hitrem svetu smo prisiljeni k opravljanju več stvari naenkrat: hkrati spremljamo, kaj
se dogaja na pametnem telefonu, beremo elektronsko pošto, spremljamo dogodke včerajšnjega in
današnjega dne, smo aktivni na družbenih omrežjih ipd. Pri branju pa se osredotočimo zgolj na strani in
besede, ki nas vodijo v zgodbo.
• Poceni zabava in čas hitreje mine - knjiga je dober pripomoček, ko morate dolgo čakati, da pridete na vrsto,
saj z branjem minute minevajo hitreje.
(Vir: https://www.aktivni.si/dobro-pocutje/za-telo-in-duso/8-razlogov-zakaj-bi-morali-brati-vsak-dan/)

SUPER NAJ BRALKI
Letos sta si ta naslov prislužili petošolka Brina Helbl s 50-imi prebranimi knjigami in šestošolka Tara Medved s 65imi. Iskrene čestitke in kar tako naprej.
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OBISK POTUJOČE KNJIŽNICE
Prvo- in tretješolci so se razveselili posebne pravljično-izobraževalne ure na
avtobusu, polnem knjig. V prijetnem ozračju jim je knjižničarka Ksenija Trs
predstavila delovanje knjižnice na kolesih, šolska knjižničarka Simona pa jim je
pričarala pravljično vzdušje z zgodbo o volku, ki se je izgubil in iskal pravljico, iz
katere je padel. Na koncu smo si vsi oddahnili, da se je vse srečno končalo in so
pravljični junaki našli pot tja, kamor sodijo.
GABRIJELI GRAFENAUER V SLOVO
Čeprav ni bil petek, je bil pa 13., ko se
je od tega sveta tiho poslovila
nekdanja ravnateljica naše šole,
Gabrijela Grafenauer, ki je bila
svojemu kraju in ljudem zavezana z
dušo in srcem. 'Svoji' šoli je dala mesto
in veljavo tudi širše in ji vdihnila pečat
vzgojno-izobraževalne ustanove za sedanje in prihodnje rodove, obenem
pa ni pozabila na preteklost, ko so poskusi šolanja preprostega kmečkega
prebivalstva rojevali bogate sadove in svetu dali pomembne ljudi. Tudi
sama je našla mesto med njimi, saj bi brez njenega raziskovalnega duha, predvsem pa ljubezni do slovenskega
jezika in Framčanov, marsikaj ostalo neznanega in pozabljenega. S srcem kraja je dihala vse do zadnjega in bila
prisotna na domala vseh kulturnih dogodkih ter vselej znala izreči iskreno zahvalo, kar smo ji vračali z občutkom
ponosa, da je naša krajanka in soustvarjalka kulturnega vaškega utripa. Izgubili smo veliko osebo, za katero bo
praznino stežka napolniti, a v srcih nas, ki smo jo doživeli kot toplo voditeljico in usmerjevalko, bo vselej ostal del,
namenjen spominu nanjo.
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DAN DRŽAVNOSTI
DOMOVINI (Benjamin Ipavec)
Bodi zdrava domovina,
mili moj slovenski kraj!
Ti prekrasna, ti edina,
meni zemeljski si raj!

Tuje šege, tuja ljudstva,
so prijat’li, bratje ne,
slava le, slovensko čustvo
srce moje veseli.

Primi celo, zemlja mila,
primi srce moje v dar,
da bi vedno mati bila,
nepozabljena nikdar!

Oboroženi spopadi med JLA ter slovensko Teritorialno
obrambo in slovensko policijo so se začeli 27. junija 1991.
Slovenska vojska in policija sta v nekaj dneh ustavili več
oklepnih enot, vnovič zasedli mejne prehode, jugoslovansko
vojsko na slovenskih tleh pa zavrla v vojašnicah. Intervencija
je bila končana 3. julija 1991 in jugoslovanska vojska se je
začela umikati v vojašnice.
Prva slovesnost na Trgu republike leta 1991 je bila
inavguracija slovenske države, ko je nacionalna skupnost
simbolizirala prehod v novo ustavno dobo. Tolikšne
enotnosti ni bilo na osrednjem trgu pred slovenskim
parlamentom oziroma nekdanjo Skupščino nikoli več. To je
bila tudi edina od slovesnosti ob dnevu državnosti, ki so jo lahko prenašale tuje televizije oziroma so sprejemale
signal slovenske nacionalne televizije. Predstavniki takratnega političnega življenja. Slovenija praznuje dan
državnosti 25. junija. Vsako leto na predvečer praznika poteka praznovanje na Trgu republike.
(Vir: http://zgodovina.si/dan-drzavnosti/)
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VRNEMO SE SEPTEMBRA
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Vsako slovo je težko, najteže je vsekakor devetošolcem, za katere naslov tega članka več ne pride v poštev. Večina
ostalih pa bo polna pričakovanj prestopila šolski prag čez dobra dva meseca in se podala v mesto znanja, izkušenj,
prijateljevanja in prijetnih doživetij. Tretješolci so se v takem stilu tudi poslovili in skupaj z Mačkom Murijem odšli
na počitnice, po katerih bodo zrelejši in leto starejši.

Šolske skrbi in stvari
moraš v predal zakleniti,
da ti ne morejo počitnic greniti,
a tudi ne pobegniti.

Nato moraš počitnicam
natančno dneve prešteti
in vsak dan moraš nekaj
hoteti, želeti, početi!
(Feri Lainšček)
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