
OSNOVNA ŠOLA FRAM 

FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

December, 2021 

 

Vsepovsod slišim smeh otrok, 

čutim že iskrene stiske rok. 

To je čas, ko vse zamere dam na stran, 

              nič ni lepšega kot božični dan. 
                 (Vir: https://www.raptas.si/bozicne-pesmi/) 

 

Leto 2021 je v nas pustilo spomine in sledi. Bilo je nepredvidljivo leto, obdano z 

negotovostjo in skrbmi. A iskrica upanja na boljši jutri je v nas neugasljiva.   

 

 

 

 

 

 

VESELI DECEMBER NA OŠ FRAM 

 

December je zagotovo lepši in bolj čaroben, če si pričaramo vzdušje s 

tisočerimi drobnimi lučkami. Tudi naša šola je v mesecu decembru  

zasvetila v praznični podobi, obiskal nas je celo Božiček s palčkom 

Davidom.  

Vabimo vas, da ob nekaj fotografijah začutite praznično vzdušje na 

naši šoli. Na povezavi https://cutt.ly/BOZICNI_KONCERT_OSFRAM_2021 

pa si lahko ogledate tudi božični koncert, ki so ga pripravili naši učenci 

skupaj s svojimi učitelji.  

 

https://cutt.ly/BOZICNI_KONCERT_OSFRAM_2021


OSNOVNA ŠOLA FRAM 

FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

December, 2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 

FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

December, 2021 

 

 

 

 

KULTURNI DAN 

Učenci 4.–9. razreda so predpraznično vzdušje doživeli v gledališču, kjer so si ogledali 

predstavi Hrestač oziroma Netopir. Kulturno doživetje je prav vsem učencem omogočila 

tudi velikodušna donacija šolskega sklada, ki je vsakemu prispeval 8 eur za nakup 

vstopnice, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 

Božična zgodba madžarskega koreografa in režiserja Yourija Vámosa je "lesketajoče 

zasnežena, očarljiva, vesela in pričakovanja zbujajoča predstava", ki s svojo čarobnostjo 

tudi domačemu občinstvu vedno znova pričara decembrsko praznično vzdušje. Eno 

najlepših baletnih pravljic, ki jo je libretist Marius Petipa zasnoval po Dumasovi adaptaciji 

Hoffmannove pravljice Hrestač in mišji kralj, je režiser nadgradil z znano brezčasno Božično 

zgodbo Charlesa Dickensa. V ospredju je zagrenjen ljudomrzni skopuh, ki sovraži božič. 

Skozi sanje spozna krivice, ki jih je storil v življenju, se pokesa ter postane ljubeč in 

radodaren človek. Velika baletna uspešnica je uprizoritev z globokim sporočilom, da 

človeka lahko osrečita tudi prijaznost in sočutje do drugih ljudi. (Vir: 

https://www.opera.si/sl/program/predstava/balet/hrestac-bozicna-zgodba/) 
Kompleksna in zato toliko bolj zanimiva zgodba intrig, prešuštva, visokoletečih ambicij in na 

videz brezskrbne zabave v razkošnih kostumih, poimenovana Netopir (Die Fledermaus), je 

nedvomno eden izmed najžlahtnejših operetnih biserov dunajskega "kralja valčkov" 

Johanna Straussa ml., ki je do danes po vsem svetu dosegla že na tisoče uprizoritev. In prav 

tako skoraj gotovo ni odra, na katerem ta opereta ne bi v vsem svojem sijaju prikazala 

dvoličnosti dunajskega meščanstva, razpete med lahkoživim hedonizmom in lažno 

meščansko moralo. (Vir: https://www.sng-mb.si/predstave-opera-balet/netopir_1/) 
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NAJBOLJŠA TEKMOVALKA V KATEGORIJI U12 2021 

Petošolka Ana Repnik trikrat tedensko trenira v judo klubu 

Apolon Tezno, ob sobotah pa zmaguje na tekmah. Učenka 

dosega čudovite rezultate, med drugim je bila proglašena za 

najboljšo tekmovalko v kategoriji U12 2021. 

 

Ani želimo še veliko športnih uspehov in ji čestitamo za osvojeni 

pokal. 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA KADETE, MLADINCE IN ČLANE 

Sedmošolka Lina Maltarić se je v Kranju 16.–19. decembra 

udeležila združenega državnega prvenstva v plavanju za 

kadete, mladince in člane in si v močni konkurenci kot daleč 

najmlajša udeleženka priplavala dve srebrni in eno bronasto 

medaljo med kadeti, pri čemer je plavala tudi vse finalne 

tekme med člani, tako da je v kategoriji prsno plavanje 

uvrščena na 7. mesto v Sloveniji. Iskrene čestitke naši izjemni 

športnici, ki je ob tem tudi učno uspešno in skromno dekle. 

   

Še veliko uspešnih plavalnih zamahov, Lina. 
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ŠOLSKO CANKARJEVO TEKMOVANJE 

9. 11. 2021 je potekalo šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje.  

• Iz 4. razredov je na njem sodelovalo 8 tekmovalcev.  

Bronasto priznanje prejmejo Zala Zidar, Tilen Živko, Ajda Cafuta in Tinkara Tonejc. 

• V 5. razredu je sodelovalo 9 učencev. 

Bronasto Cankarjevo priznanje prejmejo Nejc Cvajdik, Leo Dvoršak in Lucija Radoš 

• V 6. razredu se je tekmovanja udeležilo 10 tekmovalcev. 

Bronasto Cankarjevo priznanje pa so dosegli Ališa Repnik, Nuša Žgank, Jaša Plajh Štrman in 

Oskar Vedlin. 

• V 7. razredu sta tekmovala le 2 učenca, prejemnica bronastega priznanja je Zala 

Badrov. 

• V 8. razredu je tekmovalo 7 učencev, od teh štirje prejmejo bronasto priznanje: 

Brina Helbl, Zala Klavž, Neja Petrovič in Žana Papež. 

• V 9. razredu je tekmovalo 6 učencev in vsi prejmejo bronasto priznanje: Ana Burulič, 

Klara Ločičnik, Urban Polenčič, Lana Sagadin, Hana Šnuderl in Katja Žgank. 

Na regijsko tekmovanje so se uvrstile osmošolki Brina Helbl in Zala Klavž ter devetošolka Ana 

Burulič. 

Vsem tekmovalcem in njihovim mentoricam ter mentorjema iskreno čestitamo, želimo 

 

si tudi, da bi učence čarobnost knjig naslednje leto k Cankarjevemu tekmovanju pritegnila 

v še večjem številu. 
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REGIJSKO CANKARJEVO TEKMOVANJE 

9. 12. 2021 je na daljavo potekalo regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 

Brina Helbl in Zala Klavž sta dosegli srebrno Cankarjevo priznanje. Solidno uvrstitev je 

dosegla tudi Ana Burulič. Vsem tekmovalkam iskrene čestitke! 

 

MARATON PISANJA APELOV – PIŠEM ZA PRAVICE v okviru Amnesty International 

Tudi letos smo v decembru z učenci pisali za pravice ljudi po svetu.  

S tem smo morda  prispevali k boljšemu življenju vsem, ki so jim kratene osnovne pravice… 

Spodbudne besede so bile namenjene: 

Bernardu iz Gvatemale, Janni iz Palestine, Rungi iz Tajske, 

Mikiti iz Ukrajine in Ciham iz Eritreje. 
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eTWINNING PROJEKT HOLIDAYS 

Osmošolci so sestavili kratke predstavitve za 

angleški projekt o praznikih (Holidays), kjer so 

zapisali osnovne podatke o sebi, svojem kraju in 

prostočasnih aktivnostih. Za začetek se bodo na 

ta način spoznali z ostalimi učenci iz Turčije, 

Romunije in Španije, kjer bodo kasneje po spletu   

izmenjali informacije o svojih praznikih in kulturi.  

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE S PODROČJA NEMŠČINA 

V četrtek, 18. 11. 2021, je na šoli potekalo šolsko 

tekmovanje učencev 8. in 9. razreda s področja 

nemščine. Od tekmovalcev sta bronasto 

priznanje osvojili Sara Jus iz 8. a razreda in Tara 

Medved iz 9. b razreda. Obe sta se prav tako 

uvrstili na državno tekmovanje, ki bo potekalo v 

marcu 2022.                             

                       Čestitke ob doseženem uspehu.   

                                                    Ausgezeichnet! 

         

 

 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 

FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

December, 2021 

 

 

 

                                                                                                                         

TEKMOVANJE BOBER 

Tudi v letošnjem šolskem letu je usodo tekmovanja Bober krojila epidemija korona virusa. 

Tekmovanje je potekalo sicer dva tedna, od 8.11. 2021 do 19.11.2021, a zaradi strahu, da 

se epidemiološka slika ne poslabša, smo ga na naši šoli izvedli že v prvem tednu, kar se je 

pokazalo kot pravilna odločitev. 

Na državnem nivoju je tekmovalo več kot 24800 tekmovalcev, tekmovanje je prvič 

potekalo tudi v italijanskem jeziku. 

Učenci od drugega do petega razreda so naloge reševali na papirju. Tekmovalo jih je 71, 

dosegli pa 21 bronastih priznanj. Učenci od 6. do 9. razreda so naloge reševali preko 

računalnika. Tekmovalo jih je 35, dosegli pa so 15 bronastih priznanj. 

Na državno tekmovanje se na žalost ni uvrstil noben učenec, saj je bila meja za uvrstitev 

nanj zelo visoko postavljena. Vsem udeležencem čestitamo. 

 
 

 

 

 

VELIKA PREŠERNOVA NAGRAJENCA STA KAJETAN GANTAR IN MIRKO CUDERMAN 

Akademik Kajetan Gantar je klasični filolog svetovnega ugleda, eden ključnih slovenskih 

intelektualcev svoje generacije, avtor dveh avtobiografskih knjig, naslovljenih Utrinki ugaslih 

sanj in Zasilni pristanek.  
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Njegov prispevek k slovenskemu poznavanju antične književnosti in filozofije je neprecenljiv, 

med drugim mu dolgujemo prevode Homerja, Hezioda, Pindarja, Sapfo, Ajshila, Sofokla, 

Evripida, Aristotela, Teofrasta, Teokrita, Plutarha, Prokopija, Plavta, Terencija, Katula, 

Propercija, Horacija, Ovidija, Psevdo-Longina in tudi več svetopisemskih knjig. Gantar je leta 

1969 prejel Sovretovo nagrado za antologijo in prevod Rimske lirike, za prevod dveh 

Plavtovih komedij pa 1972 nagrado Prešernovega sklada. 

Mirko Cuderman je s svojim poustvarjalnim, muzikološkim, pedagoškim in organizacijskim 

delom temeljno zaznamoval slovensko (zborovsko) glasbo zadnjih desetletij. Po študiju 

teologije in duhovniškem posvečenju je na Dunaju zaključil še študij cerkvene glasbe in 

muzikologije ter nato leta 1968 ustanovil sloviti zbor Consortium musicum, ki se je oblikoval v 

enega najvidnejših pevskih ansamblov pri nas. 

Leta 1984 je prevzel vodenje Komornega zbora RTV, ki je pod njegovim vodstvom dosegel 

novo kakovostno raven, s sistematičnim snemanjem slovenskih zborovskih skladb pa 

pomembno razširil repertoar. 

Med Cudermanovimi poustvarjalnimi uspehi ne gre spregledati niti dolgoletnega uspešnega 

vodstva Slovenskega okteta, na čelu katerega je bil med letoma 2000 in 2008. 
(Vir:https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/velika-presernova-nagrajenca-sta-kajetan-gantar-in-mirko-cuderman/603644?fbclid=IwAR3_6c4Q-

4f4UIHXdvLo0BzilvYeDQ0jwVw7qgVYA_OTuC-m0IyyejzfRXM) 
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MARLENKA, MARIJA LUCIJA IN HANA STUPICA, ILUSTRATORKE, KI "RIŠEJO Z 

ENAKO VZTRAJNOSTJO, NA ŽIVLJENJE IN SMRT" 

Dokumentarni film z naslovom Tri generacije: Marlenka, 

Marija Lucija in Hana Stupica portretira "neskončno polje 

domišljije, ki ga čas ne more postarati" – od Marlenkine kultne 

Sneguljčice, Rdeče kapice, Trnuljčice, Palčice, Zvezdnih 

tolarjev prek temačne Lenore, Pastirice in dimnikarja, 

Letečega kovčka in Svinjskega pastirja Marije Lucije do 

Hanine Rokavičke, Zajčkove hišice in Schönwerthovih pravljic. Film je pred televizijsko 

premiero doživel tudi projekcijo v Kinodvoru in v Centru starejših občanov Trnovo. V slednjem 

zato, da si ga je lahko ogledala tudi Marlenka Stupica, ki je tam praznovala 94. rojstni dan. 
(Vir:https://www.rtvslo.si/kultura/film-in-tv/marlenka-marija-lucija-in-hana-stupica-ki-risejo-z-enako-vztrajnostjo-na-zivljenje-in-

smrt/605561?fbclid=IwAR2LOcHE6I2FqEI_XWoA_l9JYlIlPEHrA7060eRV_pFoaHfpy71MOdGwz04) 

 

 

 

 

  

ZAŽIGAŠ LAHKO TUDI BREZ PETARD 

Praznični december žal tudi letos preživljam o v znamenju 

ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. Da bi si vseeno 

pričarali nekaj prazničnega vzdušja, se bo morda marsikdo  
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zatekel tudi k uporabi pirotehnike, ki prihaja na trgovske police spletnih in 

fizičnih prodajaln. Vendar ob tem pozivamo: kupujte in uporabljajte le dovoljene izdelke in 

upoštevajte navodila proizvajalca. Pomislite na svojo varnost, a tudi na druge, ki se jim 

pirotehnika ne zdi zabavna, jih spravlja v stres ali celo ogroža. Ne pozabite, da se pokov ne 

bojijo le ljudje, temveč tudi živali, ki jim december prav zaradi uporabe pirotehnike 

predstavlja izjemno stresen čas v letu. Z nekaj prijazne požrtvovalnosti se lahko odpovemo 

takšni zabavi in tako ljudem in živalim polepšamo praznike. Polepšali pa jih bomo tudi 

predstavnikom interventnih služb, kot so zdravniki, gasilci in policisti. Vsako dejanje, s katerim 

damo prednost drugim, pa bo zagotovo izpolnilo tudi nas, nenazadnje je prav to bistvo 

prihajajočih praznikov. 
(Vir:https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/111929-pred-prihajajocimi-prazniki-policisti-in-

policistke-opozarjamo-na-pravilno-in-uvidevno-uporabo-pirotehnicnih-izdelkov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/111929-pred-prihajajocimi-prazniki-policisti-in-policistke-opozarjamo-na-pravilno-in-uvidevno-uporabo-pirotehnicnih-izdelkov
https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/111929-pred-prihajajocimi-prazniki-policisti-in-policistke-opozarjamo-na-pravilno-in-uvidevno-uporabo-pirotehnicnih-izdelkov
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ČESTITKE IZ EVROPE 

Naši partnerji so nam poslali čudovito čestitko z 

željo, da se kmalu srečamo v živo.  
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RASTEM S KNJIGO 

Kot vsako leto smo tudi letos s sedmošolci obiskali splošnoizobraževalno knjižnico Josipa 

Vošnjaka v Slovenski Bistrici. Učenci so bili navdušeni nad prijaznostjo knjižničarke Darje Kolar, 

ki nas vsako leto prijazno sprejme, urejenostjo knjižnice in razpoložljivim gradivom. Nekateri 

učenci ustanovo že obiskujejo in si knjige pridno izposojajo, po decembrskem obisku pa bo 

knjižnica zagotovo pridobila še več članov. 

 

BRANJE NE POZNA MEJA 

Slovensko-hrvaška naveza 

med tretješolci naše šole in 

OŠ Dragutina Lermana iz 

Brestovca je bila v 

decembru sneženo in 

predpraznično obarvana. 

Drug drugemu smo izdelali 

kazalke in drobna darilca 

ter napisali voščilnice z 

lepimi željami. Posneti video 

za elektronsko knjigo, ki 

prikazuje naše sprotno delo, je bil poseben predvsem zato, ker nas je obkrožala debela 

snežna odeja. 
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POUK DRUGAČE 

 

Šolsko delo ne zajema le učenja, 

kopičenja snovi, pisanja testov in 

spraševanja, marveč občasno 

vključuje tudi druge oblike dela s 

strokovnim osebjem, zaposlenim 

na šoli. Kuhar Marko Tepej je tako 

s tretješolci delil svoje kuharsko 

znanje in skupaj so pripravili 

slastno sadno kupo. 

 

 

 

 

SKRB ZA ŽIVALI 

 

Prestopili smo v mesec obdarovanja, v mesec, ko razmišljamo o darilih, o tem, kaj bomo 

podarili drugim in česa si želimo zase. Ob tem ne smemo pozabiti na živali, ki jih imamo doma 

in tudi tiste, ki imajo dom v zavetiščih. 
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Z dobrodelno akcijo zbiranja hrane za muce in kužke želimo tudi letos 

pomagati živalim v azilu. Že večkrat smo pomagali zapuščenim živalim, enako nam je uspelo 

tudi letos, saj smo s skupnimi močmi zbrali veliko hrane, igračk in toplih odej. 

 

 

 

 

SVETI MIKLAVŽ 

 

V osrednji Evropi sveti Miklavž v noči s 5. na 6. december obdaruje pridne otroke. Poleg 

Božička, ki je prišel iz Amerike, in Dedka Mraza, ki izvira iz Rusije, je tako Miklavž prvi dobri mož 

v decembru. 

Miklavž je krščanski svetnik, znan po svoji dobroti. Rodil se je okoli 

leta 270 premožnima staršema v mestu Patara na ozemlju 

današnje Turčije. V Sloveniji ga imenujemo tudi sveti Nikolaj, zlasti 

kadar o njem govorimo kot o zgodovinski osebnosti. Če govorimo 

o dobrem možu, ki na začetku decembra otrokom prinaša darila, 

pa ga imenujemo kar Miklavž. 

Od rane mladosti je zanj skrbel stric, saj sta mu starša zelo zgodaj 

umrla. Od takrat se je popolnoma posvečal katolištvu in kasneje 

postal duhovnik. Umrl naj bi med letoma 326 in 351 na svoj godovni 

dan, 6. decembra. 
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Miklavža spremljajo angeli, pa tudi hudobni hudiči ali parklji. Rožljanje verig in 

živalsko rjovenje! V davnih časih so ljudje namreč verovali, da je vse, kar se dogaja v naravi, 

povezano s skrivnostnimi bitji. Nekaj stoletji kasneje so iz bitij, ki so bila hudobna, nastali hudiči 

in parklji. Vse od takrat so Miklavževo spremstvo, saj poskrbijo za tiste otroke, ki niso (bili) 

pridni. 
         SNEŽINKA 

Najprej pade prva, 

ji druga že sledi 

pa tretja in četrta, 

še peta prihiti. 

En, dva, tri se v belo 

pokrajina obleče, 

snežinka, majhna, nežna, 

      je velik košček sreče. 
      (Živa Viviana Doria) 

 

Smo v času, ko vsaj poskušamo pozabiti na skrbi in se veselimo iskrenih ter prazničnih dni. 

December je zagotovo lepši in bolj čaroben, če si pričaramo vzdušje s tisočerimi drobnimi 

lučkami, zato je tudi naša šola v tem tednu zasvetila v praznični podobi. 

Naj letošnji prazniki prinesejo pričakovanja, natrosijo radosti in odkrijejo modrosti. 
 

Kolektiv OŠ Fram 
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