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Spet je prišel čas, da pokažemo, da se ne predamo. Kljub nenehnim 

spremembam, vedno novim ukrepom, karantenam in nasploh živosti 

koronavirusne epidemije znotraj družbe se v šoli ne damo. Drug 

drugega bodrimo in se s skupnimi močmi učimo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN – DAN SLOVENSKEGA ZAJTRKA – ZAJTRK S 

SADJEM – SUPER DAN!  

 

Vsi vemo, kako zelo pomembno je dan pričeti z zajtrkom. 

Tradicionalni slovenski zajtrk obeležujemo vsak tretji petek v 

novembru. Njegov namen je pomagati osveščati in spodbujati 

samooskrbo s kakovostno lokalno hrano. Tudi naša šola je obeležila 

že 11. tradicionalni slovenski zajtrk s sadjem. Zahvaljujemo se turistični 

kmetiji Greif za slastna, zdrava jabolka, mojstrom krušne peči v 

Rančah za domač, hrustljav kruh, Petru Heclu iz Orehove vasi za 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 

FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

                                                                                November 2021 

 

okusno domače mleko in čebelarstvu Hergan za slovenski med. K uspešnosti izvedbe tradicionalnega 

slovenskega zajtrka so doprinesli tudi dobra volja, vedoželjnost in ustvarjalnost učencev, ki so na ta dan 

izdelali različne izdelke in z njimi popestrili šolski prostor.  

Po okusnem in zdravem zajtrku, ki so ga sestavljali kruh, mleko, maslo iz Celjskih mlekarn, med in jabolko, 

so učenci prisluhnili še predavatelju iz Čebelarskega centra Maribor.    
 

 

 

 

 

 

 

 

Ideja za zdrav zajtrk 

 

Zdrav zajtrk je mogoče pripraviti hitro in enostavno. Posezite po domačih, tradicionalnih sestavinah in 

podprite trud lokalnih pridelovalcev. Predlagamo, da ob vsakem zajtrku zaužijete lokalno, slovensko 

sadje, npr. jabolko.  

 

 Mlečni zdrob z rozinami 

Za zdrav začetek dneva potrebujete le slovenski zdrob, mleko z oznako izbrana kakovost Slovenije in 

rozine. Mleko zavrite in si vanj zakuhajte mlečni zdrob. Kuhajte, da se zmehča. Proti koncu dodajte še 

rozine, ki ste jih pred tem namočili v vodi. Pa dober tek! 
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Kraljica čebel – kranjica ali kranjska sivka  

Slovenski čebelarji se še posebej zavedajo pomembnosti ohranjanja 

kranjske sivke, ki je nujno potrebna za ohranitev pasemske čistosti. 

Kranjske sivke so izredno krotke in delavne čebele, cenjena in 

iskana vrsta širom sveta.  

 

 

 

Anton Janša 

OZN je sredi decembra 2017 na slovensko pobudo soglasno sprejela 20. 

maj za svetovni dan čebel. Na ta dan obeležujemo tudi rojstni dan očeta 

čebel, Antona Janše (1734-1773). Ta je s svojimi dognanji in praktičnim 

učenjem na Dunaju utemeljil moderno čebelarstvo, zato je povsem 

razumljivo, da prav na Breznici (Janšev rojstni kraj) s prireditvijo obeležijo 

svetovni dan čebel.  
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Panjska končnica 

Ime panjska končnica uporabljamo za poslikano deščico, ki 

zapira čebelji panj. Gre za ljudsko umetnost, katere korenine 

segajo v sredino 18. stoletja. Znanih je več kot 600 različnih 

motivov, ki so jih po večini slikali samouki slikarji. Danes poznamo 

preko 50 000 panjskih končnic, ki predstavljajo etnografsko 

zakladnico Slovenije.  
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IZDELKI OTROK  

Tekom dneva so pod pridnimi in ustvarjalnimi prsti otrok nastajali različni izdelki:
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Devetošolci pa so se preizkusili še v 

poznavanju pregovorov.  

 

Poznate tudi vi kakšen slovenski pregovor  na 

temo hrane?  

Povejte ga svojim razrednikom in objavili ga 

bomo v naslednji številki Framčka. 
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TEHNIŠKI DAN, 22. 11. - VESELI DECEMBER  

 

Decembrski čas, čas čarovnije, razigranosti, lepih misli in dobrih želja, je že ogrel tudi naša srca in v naših 

učencih vzbudil ustvarjalnost.    

V sklopu tehniškega dne so učenci po razredih ustvarjali in se veselili v navdušenju, da bodo v svoje 

domove ponovno ponesli decembrska pričakovanja.  
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Tudi devetošolci so z veseljem ustvarjali adventne venčke. Kljub nekoliko drugačni prodaji in neizvedenem 

božičnem bazarju jim je uspelo prodati vse izdelke, v blagajno pa je kapnilo kar nekaj sredstev, potrebnih 

za zaključek osnovnošolskega šolanja. 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 

FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

                                                                                November 2021 

 

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE 

11. novembra 2021 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. in 9. 

razreda. Od osmošolcev so bronasto priznanje osvojili Brina Helbl, Katarina Mlakar, Neja Petrovič, Zala 

Klavž, Jaša Šoba in Sara Jus. 

Med devetošolci so si bronasto priznanje prislužili Tara Medved, Eneja Zavec Blažič, Jošt Gradišnik, Lucija 

Meglič, Neža Gačnik in Olivija Rozman. 

Tara in Eneja sta se uvrstili tudi na državno tekmovanje, ki bo marca prihodnje leto. 

Vsem učencem čestitamo za njihov uspeh!  

 

 

 

SVETOVNI DAN OTROKA, 20. NOVEMBER  

 

Leta 1989 je Organizacija Združenih narodov sprejela Konvencijo o otrokovih 

pravicah in tako v svet poslala pomembno sporočilo in zavezo, da so otroci 

osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki potrebujejo posebno skrb in zaščito. 

Zato si na v svetu prizadevamo, da bi ustvarili svet, v katerem bi bili vsi otroci lahko srečni. Skozi leta je bil 
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dosežen izjemen napredek, smrtnost otrok, predvsem mlajših od pet let, se je skoraj prepolovila, veliko več 

otrok je vključenih v izobraževanje in imajo dostop do pitne vode. A kljub temu še vedno številni trpijo 

pomanjkanje, so žrtve nasilja, diskriminacije, kršene so njihove pravice.  

 

 

UTRIP KULTURE 

NAGRADA HINKA SMREKARJA ZA LILO PRAP, ZA ŽIVLJENJSKO DELO NAGRAJEN DANIEL DEMŠAR 

Lila Prap je nagrajena za ilustracije v avtorski 

slikanici Ptiči?! (Mladinska knjiga, 2019). 

Umetničin likovni izraz, ustvarjen s suhimi pasteli 

na temno, večinoma črno podlago, je na prvi 

pogled prepoznaven. Pri njenem domišljijskem 

in ustvarjalnem pristopu, pri čemer se avtorica približuje logiki svojega (najmlajšega) občinstva, gre za 

dojemanje na ravni intuitivnih vtisov celote.  

Daniela Demšarja so za prejemnika nagrade Hinka Smrekarja za življenjsko delo na bienalu ilustracije 

predlagali zaradi obsežnega in kakovostnega ilustratorskega opusa, inovativnosti pri iskanju novih 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 

FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

                                                                                November 2021 

 

tehnoloških procesov tiskanja na papir ter brisanja meje med ilustracijo in sliko. Predvsem pa zaradi 

globokih sledi, ki jih pušča za sabo v svetu knjižne avtorske ilustracije. (Vir: https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-

umetnost/nagrada-hinka-smrekarja-za-lilo-prap-za-zivljenjsko-delo-nagrajen-daniel-demsar/601209)  

 

NAŠA MALA KNJIŽNICA 

 

Projekt NMK je že v polnem 

zamahu. S tretješolci smo 

prebrali že tri literarna dela, in 

sicer Bav bav litovskega 

ustvarjalca Benasa Berantasa, 

Vera in Srečkomedbolhami 

hrvaške pisateljice Davorke Premec ter avtorsko slikanico Andreje Peklar, Luna in jaz. Izpolnjevali smo 

ustvarjalnike z zabavnimi nalogami, podali pa smo se tudi v gozd in za nagradno igro z jesenskimi plodovi 

in ostalimi naravnimi materiali izdelali mini gozd(ove).

https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-umetnost/nagrada-hinka-smrekarja-za-lilo-prap-za-zivljenjsko-delo-nagrajen-daniel-demsar/601209
https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-umetnost/nagrada-hinka-smrekarja-za-lilo-prap-za-zivljenjsko-delo-nagrajen-daniel-demsar/601209
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BRANJE NE POZNA MEJA 

Mnoge analize kažejo na slabe bralne navade med osnovnošolci. Pomembno je, da se ljubezen do knjig 

izoblikuje že v zgodnjem otroštvu. V nižjih razredih osnovne šole učitelji in knjižničarji posvečajo veliko 

pozornost branju in poslušanju prebranega. Da bi učencem približali lepoto pisane besede in izboljšali 

njihove bralne kompetence, knjižničarji in učitelji skupaj z učenci sodelujemo v najrazličnejših bralnih 

projektih.  

Na OŠ Fram se udeležujemo različnih literarnih natečajev in skrbimo za zvestobo lepi knjigi s prebiranjem 

čtiva za bralno značko ali kar tako, obenem pa sodelujemo pri različnih projektih, kot je Rastem s knjigo, 

Naša mala knjižnica in 

najnovejša 'pridobitev', 

Branje brez meja oz. 

Čitanje ne poznaje 

granice, ki se izvaja v 

slovenskih in hrvaških 

osnovnošolskih 

knjižnicah. Naši šoli je 

dodeljena Osnovna škola Dragutina Lermana, Brestovac.  Povezali sta se učiteljici tretješolcev, Jelka Bojc 
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in Ivana Bešlić, ter knjižničarki Simona Napast in Ivana Rakonić Leskovar. Za začetek smo zastavili program 

našega dela. Framčani smo se odločili za prebiranje del Grigorja Viteza, Brestovčani pa se bodo zabavali 

ob delih Petra Svetine. Oboji smo pripravili pozdravno, uvodno elektronsko knjigo, v kateri smo se drug 

drugemu predstavili v sliki in besedi.  
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MEDNARODNA IN NACIONALNA IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK 

 

Izmenjava knjižnih kazalk je že stekla. Učenci 5.-7. razreda so izdelali kazalke z različnimi motivi in 

uporabljenimi tehnikami. Prve so že tudi prejeli učenci 5.a, in sicer iz OŠ Litija. Ponosno so se nastavili 

fotoaparatu s svojimi izdelki, namenjenimi Litijčanom, in prejetimi kazalkami. Prav vsi 

so se bralnih pomočnikov razveselili. 

 

Šestošolci pa so 

svoje izdelke že 

poslali v Split, v OŠ 

Meje, in nestrpno 

čakajo na povratno 

pošto. 
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KO BESEDE ZLIJEJO SE V POEZIJO, NASTANE … 

Učenci 8. razredov, Brina Helbl, Matevž Babič in Sara Jus, so 

svojo pesniško žilico izlili na papir in nastala so prekrasna 

pesniška besedila, ki jih delimo z vami. Prijetno branje. 

                 

 

 

                 

ZIMSKI DAN 

 

Ko padati začne sneg,  

ptice selivke gredo v beg, 

takrat v svoj kovter se zaviješ 

in svoj topel čaj spiješ. 

Ko na kavču ležiš ves zaspan, 

to je zimski dan. 

Mavež Babič, 8.a 

JESEN 

Jesensko listje stran frči, 

saj jih veter stran tišči. 

Pisano listje pada na tla  

kot pisana barva s čopiča. 

Padaš, padaš, kam le padaš? 

Padaš v svet, ki poln je barv. 

Sara Jus, 8.a 

JESEN 

Vredno je zabresti v kup listja. Hrustljanje pod nogami te zmoti: novi škorenjci bodo 

popolnoma uničeni in ali je pod obilnim kupom luža? 

Brez zadržkov okriviš soseda za nemarne navade, ko se ozreš po drevoredu in jo opaziš. 

Drevje je rahlo zardelo zaradi njene navzočnosti, nekatero celo porumenelo. Vedno 

hladneje je, saj se ji klanjajo tudi temperature s tem, ko se spuščajo vedno nižje. V zraku 

čutiš prijetno vlago. Njena zvesta spremljevalka je megla, ki se je potihoma že priplazila 

v dolino.  

Listje te je predramilo in podoba jeseni je prevzela še tebe. 

Brina Helbl, 8.a 
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LOGO COMPETITION 

Znotraj Erasmusovega projekta Thank you for the music je potekalo 

tekmovanje za izbiranje logotipa. Na natečaju so sodelovali učenci iz 

različnih evropskih držav, tudi iz Slovenije. Zmagovalni logo s 193 točkami je 

dosegla učenka iz Nemčije. Naša učenka 7. razreda je s svojim izdelkom 

dosegla izjemno 2. mesto (189 točk), za kar ji seveda iskreno čestitamo.  

 

OBISK UČITELJEV V PROJEKTU ERASMUS+, 8.-12.11.2021 

 

  
 

 

Naša šola sodeluje v projektu Erasmus+ Thank you for the 

music.  Glavni cilj projekta je organizacija koncerta v vseh 

partnerskih državah, na katerih bodo učitelji izvajali po tri 

pesmi iz vsake države, učenci pa jih bodo peli v svojem 

jeziku. V tednu 8. 11.–12. 11. smo gostili učitelje iz treh 

partnerskih držav (Italija, Španija in Nemčija), da smo 

uskladili program projekta – z eno skupino učiteljev smo se 

dogovorili glede nadaljnjega dela in urejali administrativne zadeve, 
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druga skupina pa je v Turnerju vadila pesmi iz vsake države. Učitelji so prisostvovali tudi pri urah pouka v 

dvanajstih oddelkih, kjer so učencem predstavili svojo šolo in državo.  

Upamo, da nam bodo razmere dopuščale zamišljeno izvedbo programa in da bodo lahko v vsako od 

partnerskih držav odšli po štirje različni učenci naše šole. Prvo srečanje bo konec maja 2022 v španski 

Malagi, kjer bomo tudi dorekli, kdaj bomo tuje učence in učitelje gostili pri nas v Framu. 
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POZDRAV IZ SARAJEVA 
 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  

 
V letošnjem šolskem letu je jesen zaznamovala z lepo izkušnjo že enajstega 

tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki ga obeležujemo 19. novembra 2021, tudi 

učence dopolnilnega pouka slovenščine in kulture v Sarajevu.  

Leto 2021 je razglašeno kot mednarodno leto sadja in zelenjave, zato je letošnji 

slovenski zajtrk potekal pod sloganom »Zajtrk s sadjem – super dan!« 

V ta namen so učenci dopolnilnega pouka slovenščine in kulture v Sarajevu prejeli 

darilne vrečke s sestavinami tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki jih je pripravila 

predsednica SD Cankar, Verica Džindo. Vsebovale so kruh, maslo, med, mleko in 

jabolko. 

Pri dopolnilnem pouku slovenščine in kulture so se učenci seznanili s projektom, 

katerega namen je izobraževati, obveščati in osveščati otroke, šolajočo mladino, 

odrasle ter vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost: 

·       o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, 

·       o pomenu in prednostih lokalno pridelanih in predelanih živil domačega izvora, 

·       o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, 

·       o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z 

embalažo ter 

·       o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti. 

 

Vsi zemljani pa bi se morali bolj zavedati tudi pomena čebel in skrbi za okolje. 

 



        OSNOVNA ŠOLA FRAM 

             FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

                                                                                                                           November 2021 

 

 

 

Zven božičnih melodij že naznanja bližajoče se 

praznične dni, praznične luči nam osvetljujejo 

poti naprej. Pojdimo pogumno naprej. 

 

 

Se beremo v decembrski številki Framčka . 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 

Urednica: Slavica Zafrošnik  

Lektorirala: Simona Napast 

Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, DANIEL VESELIČ, BLAŽ PREGLAU, MATEJA KREGAR, JOŽICA RAVŠ, 

ČRTOMIR GOJKOVIČ, TADEJA ANTONČIČ, TJAŠA ŠUC VISENJAK 
 

Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 


