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Že drugi mesec šolskega leta se je začel naglo obračati, hkrati pa tudi prevračati ocene v 
redovalnici. A naši učenci pridno združujejo učenje z zabavo, zaradi česar je vse lažje in 

marsikatera težava premostljiva. 
 

 

 
RASTEM S KNJIGO, 2. in 10. 10. 2019 

V okviru vseslovenskega projekta Rastem s knjigo s sedmošolci 
vsako leto obiščemo eno od bližjih splošnoizobraževalnih 
knjižnic. Nekaj let zapored je to SIK Josipa Vošnjaka v Slovenski 
Bistrici, kjer nas prijazna knjižničarka Darja Kolar vselej lepo 
sprejme in učence pouči o delovanju knjižnice ter pravilih izposoje 
in vračila gradiv. Učenci vsako leto prejmejo mladinsko književno 
delo za spodbudo. Letos je to bila knjiga Elvis Škorc, genialni štor, avtorice Janje Vidmar: Elvis nima sreče. Oče je 

najraje na fitnesu, mama v sitni fazi, babica pa na rolerjih. 

Mlajši sestri Eli iz žepov padajo hrošči in pajki. Soseda je tako 

huda, da bi spravila pokonci še ležečega policaja. Elvis je genij, 

izumitelj, bejbisiter in laver, ki pri puncah nima šans, njegovi 

izumi so neuporabni, malčki pa morajo v njegovem varstvu 

paziti sami nase. Ima pa super zbirko stripov in prijatelja, s 

katerim je fino molčati. Zaplete se, ko mama najavi novico, ki 

njegov lajf postavi na glavo.  
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TEDEN OTROKA  - PRAVICE OTROK 
 
V ponedeljek, 7. oktobra, se je pričel Teden otroka®. Letos na temo Naše pravice. V tem tednu so zveze in društva 
prijateljev mladine organizirala različne prostočasne in razvedrilne programe za otroke v vseh večjih krajih po 
Sloveniji, obeležili pa so ga tudi vrtci in šole. 

Ker v letošnjem letu 
obeležujemo 30 let od 
sprejetja Konvencije o 
otrokovih pravicah (20. 
novembra 1989 jo je sprejela 
Generalna skupščina 
Združenih narodov), so se v 
Zvezi prijateljev mladine 
Slovenije odločili, da bodo 
ravno pravice otrok osrednja 
tema letošnjega Tedna 
otroka®. 
 (Vir: 
https://www.zpms.si/programi/teden-
otroka/) 

 
 
Na šoli smo v tem tednu izvedli vrsto zanimivih aktivnosti, med drugim 
smo v šolsko skupnost sprejeli prvošolčke in izvedli šolski parlament, 
posamezne razredne skupnosti pa so pripravile vrsto zanimivih 

izobraževalno-zabavnih uric.  
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Lutkovna skupina Mladi Celovčani SKD CELOVEC je za naše najmlajše predstavila igro avtorice Brede Varl, Kurja 
juhica. Zgodba govori o življenjskem ciklusu: o odraščanju, o tem, kako se otroci osamosvajajo in kako kljub 
uporniškim letom ostajajo pripadni svoji družini. Postavljena je v svet perjadi, v kurjo družino, kjer si poglavar 
petelin predstavlja, da lahko vodi in usmerja ne samo svoje družinske člane, ampak ves svet. Otroci so ob predstavi 
spoznali, da pri odločanju šteje glas vsakega člana in da je v vsaki skupnosti potrebno upoštevati pravila in opravljati 
dolžnosti. 

 
JEŽKOVA NAGRADA ZA 2018 
 
Dobitnik Ježkove nagrade, ki jo je RTV Slovenija letos podelila 31., je Marko Brecelj, sodobni ustvarjalec, za 
katerega predlagatelji pravijo, da ga je težko ujeti v eno samo definicijo. Težko ulovljiv je zato, ker je "v svojem 
dolgem ustvarjalnem življenju zamenjal že več identitet in se v slovenski javnosti prikazoval v različnih 
personifikacijah". Kot pri Franetu Milčinskem – Ježku tudi pri njem izstopajo za aktualni družbenopolitični prostor 
drzen slog, izrazna moč, ki jo uprizarja v glasbeno-performativnem slogu, skrajna neupogljivost in odločna drža ter 
unikatna, zimzelena ustvarjalna linija, ki postaja brezčasna in nagovarja vedno nove generacije, so zapisali člani 
komisije: predsednik Slavko Hren ter člani Gabrijela Gruden, Goran Dekleva, Aleša Valič, Mitja Rotovnik, Branka 
Bezeljak in Gašper Salobir.        (Vir: https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/jezkov-nagrajenec-je-marko-brecelj-umetnik-skrajne-neupogljivosti/502803) 
 
 
  
 
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA UČENCE 8. RAZREDA 
 
Tekmovanje iz angleškega jezika za osmošolce se je odvijalo v ponedeljek, 21. 10. Tekmovalo je 10 učencev, od 
katerih pa nikomur ni uspelo zbrati dovolj točk za prejem bronastega priznanja ali uvrstitev na novembrsko državno 
tekmovanje. 
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TEKMOVANJE IZ LOGIKE 
 
Letošnjega šolskega tekmovanja iz znanja logike se je udeležil 101 tekmovalec naše šole. Prejemniki bronastih 
priznanj so objavljeni na spletni strani  ZOTKS, na povezavi: https://www.zotks.si/logika/rezultati. 
Na državno tekmovanje, ki je potekalo v soboto, 19. 10. 2019, na OŠ v Poljčanah, so se uvrstili Eneja Zavec Blažič iz 
7.a, Miha Gorše Pihler iz 8.a, Nuša Ačko iz 9.a in Aleksandra Anastasova iz 9.b. 
 
Iskreno čestitamo dobitniku ZLATEGA PRIZNANJA na državnem tekmovanju iz znanja logike, MIHI GORŠETU 
PIHLERJU. 
 
TEKMOVANJE V ZNANJU IZ SLADKORNE BOLEZNI 
 
11. 10. so osmo- in devetošolci izkazovali znanje o sladkorni bolezni. Od 22-ih sodelujočih so Aleksandra 
Anastasova, Neli Lunežnik, Zala Grafenauer in Julija Šteharnik zbrale dovolj točk za prejem bronastega priznanja, 
na državno tekmovanje pa se ni uvrstil nihče.  
 
 
 
 
 
ŠPORTNI DAN, 9. 10., ORIENTACIJA 

 
Kako zabavno je, ko se na dolgo pot okoli Frama v 
različnih časovnih presledkih poda 28 skupin z zelo 
zanimivimi imeni (od Telebajskov do Genijev). Od teh 
se jih nekaj skoraj zgubi, ostali krenejo po napačni poti, 
spet tretji uspešno pridejo do cilja, a njihove oddane 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Oktober,  2019 

naloge učitelja Črta ob pregledovanju nemalokrat spravljajo v 
smeh ali v zmajevanje z glavo. Otroci bi vodo razkuževali z 
žganjem, ponesrečencu pa nudili pomoč tako, da bi poklicali 112 
in čakali. Na koncu se je vse srečno izteklo, vsi so v enem kosu 
prispeli na cilj ter na dolgo in široko razlagali o dogodivščinah v 
naravi in svoji (ne)iznajdljivosti.   
Svoj orientacijski krst so prestali tudi četrtošolci, saj je bil 
tovrstni športni dan prva samostojna preizkušnja skupinskega 
delovanja in reševanja nalog ter iskanja skritih zakladov na poti. 
 
TEHNIŠKI DAN, 17. 10. 
 
Tehniški dan je bil namenjen predstavitvi dela Rdečega križa, otroci so se 

srečali z različnimi 
poškodbami in njihovo 
oskrbo, večji učenci pa so že 
spoznavali temeljne 
postopke oživljanja. Obiskala 
nas je gasilska brigada 
Maribor, z njenim 
sodelovanjem smo ponovili 
pomembna pravila v primeru 
evakuacije in prehodili 
evakuacijske poti na šoli. V 

posameznih razredih so se izvedle delavnice na temo odgovornosti, kjer so učenci na podlagi različnih življenjskih 
situacij iskali poti reševanja in spoprijemanja s težavami. 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

Oktober,  2019 

 
 

 
SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST 
 
V torek, 15. 10. 2019, smo za naše najmlajše učence pripravili poseben 
sprejem v našo veliko šolsko skupnost. Najstarejši učenci, devetošolci, so 
jim v ta namen pripravili pravi lov za skritim zakladom. Skupaj smo se 
podali na pot raziskovanja znanja, učenja, prijateljstva, spoštovanja in 
zaupanja. Na poti smo se ustavili v 2.b, 3.a, pri učiteljici zgodovine in pri 
g. ravnatelju, ki so nam dali pomembne napotke za uspešno delo v 
prihodnje. Na koncu so prvošolci svečano povedali svojo zaprisego, v 
kateri so obljubili, da bodo pogumno, radovedno, spoštljivo in srčno 
stopali po poti starejših učencev in se pridno učili ter skrbeli za okolje. 
Hvala vsem, ki ste našim najmlajšim omogočili krasno doživetje.  
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JESENSKA TRŽNICA S KOSTANJEVIM PIKNIKOM 
 
Šolski sklad Osnovne šole Fram je v sodelovanju s šolo v četrtek,  17. 
10. 2019, že 5. leto zapovrstjo organiziral gibalne govorilne ure, 
obogatene z jesensko tržnico in kostanjevim piknikom. Na ta način 
smo obeležili 26 let zdrave šole ter razvijali in krepili zdrav življenjski 
slog.  
Starši, učenci in učitelji smo se zbrali pred DTV Partizan Fram, kjer 
smo ob lepem sončnem vremenu pokušali jesenske dobrote in zbirali 
prostovoljne prispevke v zameno za zimsko ozimnico. Takšna 
prireditev, kjer so se stojnice šibile pod slastnimi marmeladami, 
vloženo zelenjavo, medom, zelišči, čaji, sokovi, domačim kruhom in drugimi dobrotami, vsako leto znova uspeva 
zaradi dobrodušne pomoči naših lokalnih kmetovalcev, vinogradnikov, mlinarjev in vseh ostalih posameznikov, ki 
poskrbijo, da nikoli ničesar nič ne zmanjka. Dišeči kostanji, svež ržen kruh iz krušne peči, topla potica, bučna rolada 
je le izbor nekaterih degustacijskih izdelkov, ki poskrbijo za dober obisk stojnic. Kot novost smo letos ponudili tudi 
knjige, ki so sicer že šle skozi prenekatere roke, vendar si še vedno zaslužijo, da jih prepoznamo kot vir navdiha in 
učenosti. Letos so nas z različnimi izdelki podprli Sadjarstvo in vinogradništvo Greif, Turizem in vina Papež, 
Vinogradniška in živinorejska kmetija Jakl, Mozaik dobrot, 
Pohorske dobrote, Kmetija Tomše, Mlinarstvo Pečovnik, Boštjan 
Lešnik, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Turistična in 
ekološka kmetija Pri Baronu, Aurora trgovina in storitve Oto Helbl 
s.p., Občina Rače–Fram ter številni posamezniki. Naši otroci imajo 
tisoč želja in neizmerno domišljijo, da jim lahko omogočimo še kaj 
več, bomo ves izkupiček prostovoljnih prispevkov namenili prav 
njim in dodatnim dejavnostim, ki se izvajajo na šoli. 
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DROBTINICA - TOPEL OBROK ZA OTROKE  
 

Ob svetovnem dnevu hrane, ki se vsako leto 
praznuje 16. oktobra in katerega glavni namen je 
opozarjanje, da na svetu živi veliko število ljudi, ki 
trpijo za pomanjkanjem hrane, tudi KO RK Fram 
pripravi stojnico in ponudi kruh, ki ga spečejo 
pridne roke gospodinj iz okoliških vasi. Kruh 
ponudijo v zameno za prostovoljni prispevek, ki 
ga v celoti namenijo učencem OŠ Fram.   
Hvala vsem, ki ste se ustavili ob stojnici in izkazali 
humanitarnost, vsem odbornikom in predsednici 
KO RK Fram, ki z veliko mero sočutnosti 
pripravijo bogato stojnico, in vsem, ki ste darovali 

kruh in pekovske izdelke. 
 
OBLIKOVALNI KROŽEK 

 
Pri oblikovalnem krožku bodo skozi celo leto nastajali zanimivi 
izdelki. V oktobru so si otroci izdelali preproste strašljive maske. 
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OBISK AERODIUMA, LOGATEC 
 
Razigrane članice skupine Bestike, ki so v lanskem šolskem letu 
zmagale na literarnem tekmovanju GG4U (Good Game for You) 
in za nagrado prejele obisk Vetrovnika v Logatcu, so na začetku 
meseca prišle na svoj račun. Skupaj z mentorico Simono Napast 
so se Nika Barber, Maša Belas in Eva Lah (manjkala je Manca 
Karo) podale na pustolovščin polno pot. Po večurni vožnji z 
vlakom so se prepustile veščinam letalnega inštruktorja Uroša 
in se v letalni komori počutile kot doma. V krila so ulovile veter, 
jadrale z njim, ob tem pa jim je na obrazu lebdel nasmešek od 
ušes do ušes.  
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VELIK DOGODEK ZA MALE PREDAVATELJE – MALI SIMPOZIJ 
ZGODOVINARJEV 
 
Letošnji simpozij, ki je bil 15. oktobra v Pokrajinskem muzeju Maribor, se je 
tematsko navezoval na področje prometa in prevoznih sredstev. Na njem je bilo 
predstavljenih 13 referatov, med katerimi sta naši devetošolki, Nuša Ačko in Neli 
Lunežnik, pripravili in predstavili svojega – Pomen železnice na Slovenskem. 
Minilo je več kot 170 let, odkar nas je dosegla železnica. Skoraj dve stoletji nazaj je 
bila odprta proga Gradec–Celje, etapa v gradnji južne državne železnice med 
Dunajem in 577 km oddaljenim Trstom. Ker je železnica tekla skozi Rače, so tudi framski ljudje dobili novo možnost 
prevoza. 

 
4. OKTOBER – MEDNARODNI DAN ŽIVALI 

 
Ob svetovnem dnevu živali, ki so ga proglasili že leta 1932, društva za varstvo in zaščito živali po vsem svetu 
prirejajo dogodke z namenom opozarjanja in opominjanja ljudi, kako 
pomembno vlogo imajo živali v našem vsakdanjem življenju. Tudi na naši šoli 
smo ob dnevu živali na šoli organizirali zbiranje hrane za mariborski azil. 
Mnoge zavržene živali najdejo svoj novi dom v zavetišču, kjer za njih lepo 
poskrbijo.  V imenu azila in v imenu šole se vam zahvaljujemo za podarjeno 
hrano, igračke in odeje. 
 
KOMEMORACIJA 

 
25. 10. smo ponovno združili moči OŠ Fram in NOB Fram in se s krajšo 
komemoracijo poklonili padlim žrtvam na centralnem spomeniku pri šoli. 
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Letošnja komemoracija je bila medgeneracijsko obarvana, nastopili so tako učenci kot učitelji. Slišali so se zvoki 
klavirja, violin, kitar in zapeli mladi ubrani glasovi, ki so dopolnili doživeto deklamiranje učenk in učiteljic.   

 

POZDRAV IZ SARAJEVA 
 
PRIŠLI ZA NEKAJ LET, OSTALI ZA VEDNO 
 
V Frankfurtu že skoraj 50 let deluje društvo Sava, v katerem se srečujejo Slovenci, ki so v Nemčijo prišli s trebuhom 
za kruhom. Najbolj luštno je, ko učiteljica slovenščine Natalija Robnik skupaj z učenci, ki jih poučuje slovenščino na 
Evropski šoli ali pa ob sobotah pri dopolnilnem pouku, pripravi recitale. Takrat starši ponosno zremo v svoj 
podmladek, kako recitira, prepeva ali igra kakšen inštrument. 
Društvo je dejavno vse leto. Prireja piknike za praznik dela, pa program ob kulturnem dnevu, za Miklavža in ob 
prazniku naše mlade države. Takrat zadiši po slovenski hrani, klobasah in zelju, pečejo se potice in jabolčni zavitki, 
gibanice in še kaj. Nazadnje smo se tako družili in poveselili na poletnem pikniku, na katerem je najbolj odmevala 
harmonika izpod spretnih prstov Patricka Kovačiča. Čeprav se Slovenci, ki prihajajo v Nemčijo, na društvo obračajo 
manj, kot so se pred desetletji, ko še ni bilo vseh sodobnih načinov komuniciranja in Slovenija še ni bila članica 
Evropske unije, je na srečanjih vseeno živahno. Otroci, ki obiskujejo Evropsko šolo v Frankfurtu, imajo pouk 
slovenščine vsak dan v tednu v okviru rednega pouka, za vse tiste, ki hodijo na nemške šole, pa je na voljo dopolnilni 
pouk. 
 
DAN REFORMACIJE 
 
V Sloveniji je 31. oktober dan reformacije, praznik in dela prost dan, ki obuja 
spomin na versko, politično in kulturno gibanje v 16. stoletju. Slovenci hkrati 
obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika in se spominjamo Trubarja.  
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Osrednje bogoslužje ob dnevu reformacije je vodil škof Geza Filo v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v 
Ljubljani. Udeležili so se ga tudi predsednik republike Borut Pahor, premier Marjan Šarec in predsednik državnega 
sveta Alojz Kovšca. Prav tako je bilo bogoslužje v evangeličanski cerkvi Martina Luthra v Murski Soboti. 
Na Trubarjevi domačiji v Rašici se je odvijala slavnostna prireditev ob dnevu reformacije. 
Reformacija se je kot versko, kulturno in politično gibanje začela 31. oktobra 1517, ko je nemški menih in profesor 
za biblijsko teologijo Martin Luther na vrata cerkve v Wittenbergu obesil 95 tez, v katerih je zahteval prenovo 
Cerkve. To dejanje je pomembno vplivalo na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, tudi na slovensko književnost. V 
tem času je nastala prva knjiga v slovenskem jeziku - Katekizem, ki jo je napisal Primož Trubar, s tem je slovenščina 
postala knjižni jezik. V Sloveniji je dan reformacije praznik od leta 1992. 
 

 
 

 
 

V oktobru smo se koordinatorji mednarodnega 
projekta zbrali v nemškem mestu Lindau in 
začrtali smernice za dvoletno izvajanje in vse 
dogodke, ki nas bodo v tem času zaznamovali. 
Naša šola se bo v februarju izkazala kot prva 
gostiteljica, ob tem pa bomo vsi skupaj 
pridobili nove dragocene izkušnje in navezali 
stike z učitelji in učenci iz nam oddaljenih 

evropskih držav.   
 

Plakat o Sloveniji, delo nemških učenk 
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V mesecu oktobru smo se v vseh pogledih posvečali jeseni: izvedli smo ustvarjalne delavnice, kjer smo ustvarjali iz 
jesenskega listja, plodov in naravnih materialov ter barvali v jesenskih barvah. V kuhinji je dišalo po mafinih, sadnih 
žepkih in zdravem bananinem kruhu. Otroci so v peki postali že pravi kuharski mojstri.  
Ker je bilo vreme v septembru še skoraj poletno, smo kar precej naših uric namenili sprehodom v naravo, igri na 
igralih in  igrišču.  
V času jesenskih počitnic smo se poševci dva dni aktivno družili. V ponedeljek smo imeli ustvarjalne delavnice na 
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temo Halloween, kjer smo izdelovali in ustvarjali čarovnice, pajke, mreže, buče in čarovniške klobuke.  V torek nam 
je vreme spremenilo načrte in namesto v gozdu smo dan preživeli v šolski telovadnici. Pripravili smo poligon in se 
igrali različne igre. 
 
5. OKTOBER – SVETOVNI DAN UČITELJEV 

Svetovni dan učiteljev je na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v 
Ženevi razglasil  UNESCO. Praznik se obeležuje kot spomin na 5. oktober 1966, ko sta 
v Parizu leta 1966 UNESCO in Mednarodna organizacija za delo (ILO) sprejeli 
Priporočila o položaju učiteljev, ki je veljajo še danes. Priporočila jasno določajo 
pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede 
na zahtevnost dela morali imeti v družbi. V vzgoji in izobraževanju v Sloveniji je 
zaposlenih 44600 delavcev ali 6,3 % vseh zaposlenih. Svetovni dan učiteljev 
predstavlja priložnost za priznanje vzgojiteljem in učiteljem njihove bistvene in 
ključne vloge, ki jo imajo pri izobraževanju in razvoju vsake družbe. (Vir: 

https://www.zrss.si/objava/5-oktober-svetovni-dan-uciteljev

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednice: Simona Napast, Jelka Bojc, Valentina Gselman 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
Prispevke so pripravili: JELKA BOJC, MATEJA KREGAR, DORA OŽVALD, TATJANA AJD KRAMPL, VALENTINA GSELMAN, 
VESNA LEŠNIK, JASMINA PETELINŠEK, ANDREJA ŠTAVBE, BERNARDA ŠIBILA, NINA LIČEN GORIČAN 
 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 


