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Komaj smo pričeli s poletnimi počitnicami, že nas je 

presenetil 1. september in z njim vstop v novo šolsko leto, a 

na srečo brez stresa, saj nismo bili obremenjeni s 

posebnimi koronskimi zapovedmi in prepovedmi. 

Skoraj 400 učencev je našlo svoj drugi dom v naši šoli, kar 

je izjemna številka za tako majhen kraj, od teh je bilo 50 

prvčkov, ki so komaj čakali, da spoznajo svoje učiteljice in 

vstopijo v učilnice, kjer se bodo skozi igro podajali v svet 

učenosti. 
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VEČERNICA  
 
Šestindvajseto večernico, nagrado za najboljše delo otroške ali mladinske književnosti, so podelili 
na 27. srečanju slovenskih otroških in mladinskih pisateljev. Letos jo je prejela pisateljica in 
filozofinja Maša Ogrizek, avtorica dela za najmlajše, Lisičja luna. Gre za fantastično pripoved v 
izmišljenem svetu, v katerem iz skrajno bolečih stvari stke gozd besednih podob, ki je temen, topel, 
globok in zdravilen. (Vir: https://vestnik.si/clanek/aktualno/vecernica-zasijala-za-maso-ogrizek-cakam-fotografije-996248) 
 

 

  

 

ŠPORTNI DAN, 14. 9. 2022 
   

Sončen jesenski dan je učencem 
1.–8. razreda pričaral sprostitev 
v naravi (6. razredi se športnega 
dne niso udeležili, saj ga bodo 
izvedli v zimski šoli v naravi, 
učenci 9. razredov pa so se 
mudili na zaključni ekskurziji). 
Mlajši so se razgibali in družili na 
sprehodu po bližnji in daljni 
okolici, večji pa so premagali 
strmino na Boč, najbolj pogumni 
(in vzdržljivi) pa celo osvojili 
stolp na vrhu. Pohodniške poti 

smo izbrali glede na telesno pripravljenost učencev. 76 učencev (od 86) smo razdelili v tri skupine in prilagodili tempo hoje. 
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Dve skupini učencev sta pohod zaključili pri planinskem domu na Boču, najhitrejša skupina, ki je štela 26 učencev, pa je 
osvojila vrh Boča. Kljub vetrovnemu vremenu so se najbolj pogumni povzpeli tudi na vrh stolpa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEHNIŠKI DAN, TPO z AED in projekt SPIRIT, 29. 9. 2022 
 
Konec septembra smo tehniški dan posvetili varnosti, ki je zajemala 
različne teme s predavanji in delavnicami: 

- prometna varnost, varna pot v šolo, različne dejavnosti na temo 
varnosti, ukrepanje ob naravnih nesrečah, načrt evakuacije,  

- temeljni postopki oživljanja, predavanje in praktični del (7. in 9. 
razred), 

- varnost na internetu in poklicna orientacija, 
- projekt Spirit (8. razred). 
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Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI 
Že drugo leto smo ponosna šola, ki se lahko pohvali, da sodeluje v okviru projekta Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do 
podjetnosti. 
Učenci osmih razredov so 29. 9. 2022 preživeli pester, inovativen, ustvarjalen in zabaven dan. V okviru projekta Spirit so 
krepili podjetniške in druge kompetence in pri tem zelo uživali. Najprej so se urili v osnovah podjetnosti, nato reševali 
probleme s pomočjo Design Thinking, nazadnje s Canvasom načrtovali svojo pot od ideje do realizacije. Slednje so dosegli z 
delom v skupinah. Svoje dokaze so nato predstavljali drug drugemu, pri čemer jih je budno spremljala komisija. Učence je 
izvajalka dneva (Barbara Pribožič) ves čas opozarjala tudi na govorico telesa. Najboljša podjetniška ideja je bila nagrajena. Ob 
koncu so se prav vsi strinjali, da bodo podjetniško ustvarjali še naprej. Pri tem jim seveda prav vsi želimo obilo užitkov in 
uspehov. 
 
 
 
 

NAŠI ŠPORTNIKI 
PLESNA TEKMOVANJA 

Plesalci tudi med počitnicami niso počivali. Larisa Skrbič se je pred menjavo 
plesne šole še zadnjič okronala z diplomo, verjamemo, da bo tudi pod 
novim plesnim pokroviteljem dosegla še veliko 
lepih priznanj.  
 
Devetošolko Laro Bržan smo v zadnjem šolskem 
časopisu le omenili, tokrat pa podajamo več 
podatkov o kvalifikacijskem turnirju iz standardnih 
in latinskoameriških plesov, ki je potekal 24. 6., kjer 
je Lara dosegla prvo mesto v obeh disciplinah. Po 
kvalifikacijskem izboru je sledilo državno prvenstvo 
v kombinaciji desetih plesov pod okriljem 
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organizatorja, plesne šole Feniks. Prvenstvo je snemala tudi ekipa oddaje Parada plesa, ki jo vodi Barbara Drnač. Naša učenka 
je zastopala plesno šolo Samba in že tretjič postala državna prvakinja. Iskrene čestitke! 
 
DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V PLAVANJU 

V torek, 13. 9. 2022, je na mestnem 
kopališču Kamnik pod Skalco potekalo 
državno prvenstvo osnovnih šol v 
plavanju. Tekmovanja se je udeležila tudi 
učenka naše šole, Lina Maltarić iz 8. b. 
Tekmovala je med kategoriziranimi 
plavalkami. Med 60-imi tekmovalkami se 
je uvrstila med 32 najboljših, uvrstitev 
med 16 pa ji, žal, ni uspela in je 
tekmovanje zaključila na 27. mestu.  Glede na to, da je Lina 

specializirana za prsno plavanje, na tekmovanju pa je bila mogoča izbira prostega sloga, kjer so tekmovalke plavale kravl, je 
Lina odlično zastopala barve naše šole, za kar ji čestitamo. 
 
TIM REPNIK, LJUBITELJ MOTOKROSA 

 
V Šentvidu pri Stični, Škednju in Mačkovcih so bile 
izvedene 3 tekme za pokalno prvenstvo 2022 v 
motokrosu, pod okriljem AMZS. Tim Repnik je osvojil 
skupno 2. mesto v kategoriji MXP 65 v letu 2022. 
Tekmovanje Enduro Cros Country, pod okriljem Moto 
zveze Slovenije (MZS), je vključevalo 6 tekem: 3 v 
Sloveniji (Žiri, Kočevje, Šentvid pri Stični), 3 na 
Hrvaškem (Tar in Ribnik 2x). Na vseh tekmah je Tim 
Repnik osvojil 1. mesto v kategoriji MXP 65 v letu 2022. 
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OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO 
 
Med počitnicami nas je Ptujski tednik seznanil s 
finalisti Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v 
organizaciji družbe Radio–Tednik Ptuj ter podpori 
občin in sponzorjev. V obeh kategorijah sta se znašli 
tudi naši učenki, šestošolka Taja Maver (na 
predizboru tekmovanja še petošolka, torej 
tekmovalka v nižji starostni skupini) in sedmošolka 
Ajda Lah.  
 
Na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju je 18. 
8. potekala že 8. finalna prireditev tega priljubljenega 
pevskega tekmovanja, ki med mlade širi slovensko 
pesem. Mlade talente so prišli podpirat številni 
gledalci iz vse Slovenije, ki so bili nad izvajalci 
navdušeni.  
V nižji kategoriji se je med seboj pomerilo 12 pevcev 
in pevk, v višji pa 14 pevk. Strokovna komisija, v 
kateri so bili Nuša Derenda, Tinkara Fortuna, članica skupine Bepop, ter Domen Kumer, so 
imeli zelo težko nalogo, med odličnimi mladimi pevci izbrati najboljše. V nižji kategoriji, v 
kateri so nastopili mladi pevci od 1. do 5. razreda iz vse Slovenije, je OŠ  Fram zastopala Taja 
Maver s pesmijo Ledena, v starejši skupini, v kateri so bile pevke od 6. do 9 razreda, pa Ajda 

Lah s pesmijo Ob kavi.  
Obe sta več kot odlično zastopali barve naše šole, kar si boste lahko tudi ogledali 1. oz. 2. januarja na RTV Slovenija, ki je 
prireditev posnela. Več o dogodku najdete na naslednjem linku: https://www.radio-ptuj.si/otroci-pojejo-slovenske-pesmi. 
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA DEVETOŠOLCEV 

 
14.–19. septembra smo se devetošolci z 
razredničarkama in ravnateljico odpravili v Biograd, ki 
nas je razveselil z lepim vremenom. Na poti smo si 
ogledali Plitvička jezera, ki so nas navdušila s svojo 
lepoto. Popoldan smo že preživeli na plaži. Naslednji 
dan smo obiskali Fun Park Biograd, kjer so nas čakala 
adrenalinska doživetja. 
Naslednje dni smo uživali na plaži in se kopali v hotelskih 
bazenih. Zvečer smo se podali še na večerni sprehod do 
središča Biograda, kjer smo si kupili še zadnje spominke 
in sladoled. 
V soboto smo nadaljevali proti domu, na poti obiskali 
muzej Nikole Tesle, kjer nas je "stresla" brezžična 
elektrika. 
Domov smo se vrnili v večernih urah v objem naših 
najdražjih in polni novih doživetij. 
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MATEMATIČNI VIKEND, 23. in 24. 9. 

 
Ker slika pove več kot tisoč besed, bomo naše druženje predstavili kar preko fotografij. Lahko rečemo, da si takšnih in 
podobnih aktivnosti lahko le želimo tudi vnaprej. Delo, učenje, čaranje po matematično, izdelovanje prototipov, sproščenost, 
druženje, zabava. Vsega je bilo v pravi meri. 

Zelo zagnani za delo so učenci reševali prve logične probleme.               Zatopljeni v miselni akciji. Učiteljica se lahko umakne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika s čarovnikom Gregom. 
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Priprava presenečenja in praznovanje rojstnih dni.                                                           Veseli smo bili obiska posebnih gostov. 

 
      Izdelovanje vetrnic in preizkušanje le-teh.  
 
 
     Delavnico o izdelovanju prototipov so izvedli   
predstavniki iz Modre delavnice. 
 
 
 

 
 
 Hvala vsem učencem za udeležbo, kuharjem za 
dobro večerjo in sodelavkam za odlično 
sodelovanje. 
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SPOMIN NA NOB 
 
24. in 25. septembra sta potekali dve spominski slovesnosti: spomin na požig Planice in slovesnost na Jugovi domačiji. Naši 
učenci so ponovno pokazali svojo odličnost in v kratkem času pripravili pester in čustven program. Z resnim in odgovornim 
pristopom so obeležili oba dogodka, ki potekata v okviru krajevnega praznika. 
 
Na Planici so nastopile: Tajda Tonejc, Kaja Potočnik, Taja Maver, Ajda Lah in Jerneja Šnuderl. 
 
Na Jugovi domačiji so se s pesmijo predstavili: David Ferš (harmonika), Katarina Mlakar, Zoja Štern, Nuša Štern, Nina Mikolič, 
Taja Maver, Ema Stefanov in Paulina Pristavnik Gobec, z doživeto deklamacijo pa Iva Uranjek in Jaša Šoba, ki je zaigral tudi 
na kitaro. 
Iskrena hvala vsem nastopajočim, ki so oba dogodka izpeljali slovesno in brezhibno.  
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KORONAVIRUS (SARS-COV-2) 
 
Na naši šoli želimo zagotoviti varno in zdravo učno okolje, zato se trudimo pri upoštevanju odlokov v zvezi s preprečevanjem 
prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2: 
 

- vzgojno-izobraževalnega procesa se udeležujejo le zdravi učenci in zaposleni brez znakov obolenj. 
- nošenje zaščitne maske ni obvezno, potrebno pa je upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, 

ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov. 

 
PRENOVA ŠOLSKEGA DVORIŠČA 

 
V sredo, 21. 9. 2022, 
smo se s kratkim 
programom in manjšo 
pogostitvijo zahvalili 
vsem, ki so kakor koli 
pripomogli k širitvi 
šolskega igrišča. Na 
dogodek smo s tem 
namenom povabili 
predstavnike Zveze 
borcev za vrednote 

NOB, saj je naše dvorišče razširjeno v del, kjer je prej stal spomenik padlim 
borcem, in predstavnike občine Rače – Fram, ki je izpeljala in financirala projekt širitve. Še enkrat hvala vsem. Čeprav je po 
kvadraturi del dvorišča majhen, nam pomeni VELIKO. 
 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 
FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 

September, 2022 

POZDRAV IZ BIH 
 
Državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, Vesna Humar, se je 3. in 4. septembra mudila pri rojakih 
v Bosni in Hercegovini. 
Svoj obisk je pričela v Banja Luki, kjer so jo sprejeli predstavniki Društva 
Slovencev Triglav Banja Luka. Pot je nadaljevala v Zenico. Udeležila se je 
namreč 6. srečanja Slovencev iz Bosne in Hercegovine v Zenici in svečanosti ob 
30. obletnici Združenja meščanov slovenskega rodu »Encijan« Zenica.  
Obisk je zaključila v Sarajevu, kjer si je po sestanku na slovenskem 
veleposlaništvu ogledala še prostore Slovenskega društva Cankar. Delegacijo 
urada je ves čas spremljal dr. Zvone Žigon, namestnik veleposlanika z 
Veleposlaništva Republike Slovenije v Sarajevu.  
 
MEDNARODNI FESTIVAL GLEDALIŠKE USTVARJALNOSTI 
 
V okviru 10. Juventafesta, mednarodnega 
festivala srednješolske gledališke 
ustvarjalnosti, se je v soboto, 10. 
septembra, v sarajevskem Centru kulture in 
mladih predstavila dijaška skupina Teater 
Pozitiv iz Ljubljane. Sedem dijakov iz vseh 
delov Slovenije je svoje bivanje v 
ljubljanskem internatu izkoristilo za 
intenzivne priprave predstave Nasprotja. Z 
njo so navdušili polno dvorano centra. Med 
gledalci sta bila tudi veleposlanik Damijan 
Sedar in namestnik, dr. Zvone Žigon. 
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EVROPSKI DAN JEZIKOV 
  
V ponedeljek, 26. septembra 2022, je v Kulturnem centru v Travniku potekalo 
jezikovno srečanje pod sloganom "Skupaj proslavimo evropski dan jezika".    
Slovenijo smo jim predstavili z različnim slikovnim materialom, razširjenim z 
dodatnim opisom najbolj poznanih slovenskih turističnih centrov oz. točk. 
Srednješolci so bili navdušeni nad predlogom, da svoj maturantski izlet 
preživijo v Sloveniji. 
Na sejmu smo učence seznanili, v katerih krajih v BiH učenje slovenščine 
profesorica slovenščine iz Slovenije in katera združenja Slovencev imajo tudi 
možnost učenja slovenščine. 
 

 
 

HUMANITARNA AKCIJA ZBIRANJA ZAMAŠKOV SE NADALJUJE 
 
V prvem nadstropju bo v ta namen postavljen manjši zabojnik, kamor lahko oddate zamaške. Vanj ne sodijo ostali predmeti, 
prav tako ne ostanki hrane. Skupaj naredimo nekaj koristnega za naravo in tistega, ki potrebuje pomoč. 
 
 

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednica in lektorica: Simona Napast 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
 
Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, JELKA BOJC, VALENTINA GSELMAN, MATEJA KREGAR, ČRTOMIR GOJKOVIČ, NATAŠA MAVER 
ŠOBA, TJAŠA ŠUC VISENJAK, DORA OŽVALD, ADRIJANA CIGLAR, POLONA KREGAR, POLONA ČUK KOZODERC 
 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 


