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V novembru se poslavljamo od jeseni in njenih živahnih barv, skrbimo pa za 

pestrost številk v naših redovalnicah.   

Na dan vseh svetih smo se po pokopališčih sprehajali v kratkih rokavih, pa tudi konec meseca niso 

obeleževale pretirano nizke temperature, kljub temu da se je Pohorje odelo v prvo zimsko odejo.  
 

 
 
NEMŠČINA 
17. novembra je potekalo tekmovanje v znanju iz nemškega jezika. Sara Jus iz 9.a je dosegla bronasto priznanje in se hkrati 
uvrstila na državno raven. 
 
ANGLEŠČINA 
22. 11. je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika za osmo- in devetošolce.  Od 23-ih tekmovalcev jih je 12 
zbralo dovolj točk za bronasto priznanje, 6 osmošolcev (Nina Mikolič, Zala Papež, Gašper Emeršič, Vitan Magdič, Mika 
Mironov, Žiga Polenčič), ter 6 učenk in učencev 9. razreda (Brina Helbl, David Ferš, Katarina Mlakar, Jaša Šoba, Sara Jus in 
Matevž Babič). Na državno raven, ki bo 30. 3. 2023, se je od osmošolcev uvrstila Nina Mikolič, barve devetošolcev pa bodo 
zastopali trije, in sicer Brina Helbl, David Ferš in Katarina Mlakar. 
 

TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI 
Na šolskem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni sta bronasto priznanje prejeli Nina Voglar Rodošek iz 8. a in Zala 
Klavž iz 9. b. Na šolskem tekmovanju iz znanja biologije za Proteusovo priznanje pa je bronasto priznanje usvojila Rebeka 
Zorko. 
 
SELEKCIJSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 
V torek, 29. 11., je potekalo šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje za 8. in 9. razred. Iz 8. razreda so tekmovali: Zala 
Papež, Katarina Mlakar, Rok Petrovič, Nina Voglar Rodošek, Zala Badrov, Maša Frešer in Rebeka Zorko, iz 9. razreda pa so 
se tekmovanja udeležili: Brina Helbl, Žana Papež, Zala Klavž, David Ferš. Oboji so se preizkusili v pisanju razlagalnega spisa 
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po prebrani pesniški zbirki Vinka Möderndorferja, Romeo in Julija iz sosednje ulice. Zala Papež in Brina Helbl sta zbrali 
največ točk in se bosta 17. januarja udeležili regijskega tekmovanja v Mariboru. Njuna mentorica je učiteljica Adrijana 
Ciglar. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, Brini in Zali pa veliko ustvarjalnega navdiha in kanček sreče na regijskem 
tekmovanju. 
 
BOBER 
Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega mišljenja, namenjeno osnovnošolcem od drugega razreda in 
srednješolcem. Letošnje tekmovanje  je potekalo od 7. 11. do 18. 11. 2022, prvič tudi v madžarskem jeziku.  
Na državnem nivoju je tekmovalo  30226 tekmovalcev, na naši šoli pa se je v računalniškem znanju preizkusilo 190 učencev.  
Od drugega do petega razreda je tekmovalo 129 učencev, naloge so reševali na papirju, dosegli pa 70 bronastih priznanj. 61 
učencev od 6. do 9. razreda je naloge reševalo preko računalnika, bronasto priznanje jih je doseglo 38. 
Na državno tekmovanje se, žal, ni uvrstil nihče, s tem da je dvema učencema iz devetega razreda za uvrstitev 
manjkala le ena točka. Vsem tekmovalcem čestitke za dosežke. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

NARAVOSLOVNI DAN – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, 18. 11.  
Tretji petek v mesecu novembru je bil že 12. zapored posvečen tradicionalnemu 
slovenskemu zajtrku. Ključno živilo je bilo mleko in mlečni izdelki, zato nas je spremljal 
slogan Zajtrk z mlekom – super dan! 
Učenci so ta dan uživali le slovensko hrano, pridelano v naši okolici oz. slovenskega 
porekla, in sicer: domači kruh iz slovenske moke peče Boštjan Lešnik v Rančah, 
domače mleko Petra Hecla prihaja iz Orehove vasi, med prideluje čebelar Franc 
Hergan, jabolka so pridelana na kmetiji Greif v Framu, bio maslo pa je od proizvajalca 
Kele-kele, izdelano iz slovenskega mleka. Poleg naštetega smo posebno pozornost 
namenili tudi skrbi za čisto okolje in izdelovali plakate za projekt Shema šolskega 
sadja. 
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TEHNIŠKI DAN – PRIPRAVA NA PREDBOŽIČNI BAZAR, 21. 11. 2022 
Kot se za vsakoletno pripravo na bazar spodobi, se je tudi ta ponedeljek lepilo, pisalo, risalo, barvalo, 
pililo, brusilo, kuhalo, peklo in še kaj. Nastajali so izdelki za predbožični bazar, primerni za vsako 
sobo, stanovanje, hišo ali dvorišče.  
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V PETEK ZVEČER S TAJO MAVER 
 
Da je Taja Maver odlična mlada umetnica, nam je že večkrat dokazala. Tokrat pa ji je 
uspel še en korak naprej na njeni glasbeni poti. Izmed več kot 200 prijavljenih 
kandidatov je bila izbrana med 50 mladih pevcev, ki so se udeležili avdicije za oddajo 
V petek zvečer. Le-ta poteka na RTV Slovenija pod vodstvom Blaža Švaba in Melani 
Mekicar ter ob glasbeni spremljavi hišnega ansambla Diamanti. Taja je avdicijo 
uspešno opravila in bila tako izbrana med 12 kandidatov iz vse države, ki se bodo  v 
oddaji predstavljali slovenski publiki. Prisluhnili ste ji lahko v petek, 4. 11. 2022. 
Predstavila se je s pesmijo Enkratna, neponovljiva in ob petju zaigrala tudi na klavir. 
Iskrene čestitke za dosežen uspeh. 
 
KARIERNI SEJEM – SEJEM POKLICEV IN IZOBRAŽEVANJA 
 
V torek, 15. 11. 2022, so se učenci 9. razreda udeležili Kariernega sejma – sejma poklicev in izobraževanja, ki je potekal v 

Športni dvorani Ljudski vrt 'Lukna' v Mariboru. 
Sejem poklicev in izobraževanja je bil v prvi vrsti namenjen informiranju 
mladih iz osnovnih šol v Podravju, ki se odločajo za nadaljevanje 
izobraževanja na srednjih šolah oziroma za nadaljnjo poklicno kariero. 
Mladi obiskovalci so bili seznanjeni s posameznimi izobraževalnimi 
programi na srednjih šolah v Mariboru in okolici. Seznanili so se lahko tudi 
s potencialnimi delodajalci, z možnostmi za zaposlitev ali za opravljanje 
prakse, spoznali organizacije, ki izobražujejo, usposabljajo ali zaposlujejo 
mlade invalide ter se seznanili z mladinskim delom in s programi, ki jih 
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izvajajo mladinski centri in druge organizacije, ki delujejo na področju mladine. 
Iskreno se zahvaljujemo našemu vozniku, Zvonku Purgaju, ki vselej poskrbi za varen prevoz naših učencev. 
 
BOŽIČNI IN PREDNOVOLETNI BAZAR  
 
25. november je prinesel še en čaroben popoldan z bogato praznično ponudbo, ki je nastajala izpod pridnih otroških rok. 
Kaj vse pa smo lahko občudovali in za skromen prispevek odnesli domov, je razvidno s fotografij. 
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Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v Dravogradu je razpisal že 12. Mlado pesniško olimpijado z naslovom Vesolje v meni. 
Sodelovali so tudi naši sedmošolci: Primož Založnik, Žiga Žgank, Julija Štern, Iva Bruderman, za odlično napisano pesem 
pa je priznanje dobil Jaša Plajh Štrman. Ker se podelitve v dvorcu Bukovje pri Dravogradu ni mogel osebno udeležiti, so mu 
organizatorji priznanje poslali po pošti. Iskrene čestitke! 

VESOLJE V MENI 
Vesolje v meni 
se vsak dan zbudi.  
Ko vstopim v njega,  
ostanem brez vseh skrbi.  
 
Planeti so topli in mrzli 
vseh barv in oblik. 
Če hočeš ali nočeš 
čisto vsak ima svoj trik. 
 

Čeprav je trik včasih čisto zanič, 
vedno dobiš namig.  
Ta je včasih smešen 
včasih strašljiv. 
A če si pogumen, 
je vedno  izvedljiv.  
 
To je vesolje pogumnih,  
kamor vsak si želi.  
In to vesolje  
v MENI živi. 

     
LITERARNI NATEČAJ                                         
 
Naši učenci že vrsto let sodelujejo na natečaju Josipine Turnograjske v pisanju ljubezenskih pesmi. Letos so priznanje za 
sodelovanje dobili:  Matic Golob, Maša Frešer, Rebeka Zorko, Taja Maver, Špela Repnik, Vita Kozoderc, Ajda Kranjec, Ema 
Stefanov, Mija Stavbar, Zala Klavž.  Prejemnikom priznanj iskrene čestitke. V branje vam ponujamo nekaj pesmi: 
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KAJ JE LJUBEZEN? 
Ko te ljubezen doleti,  
se vse spremeni. 
Trebuh te boli, rdeč v lica si, 
srce razbija ti za tri. 
A je to vse, kar je ljubezen, 

 
se sprašujem. Se sprašuješ tudi ti? 
Ljubezen je tudi, 
Ko te mama poljubi v slovo, 
ko greš na ekskurzijo. 
Ljubezen je tudi, 

ko tvoj najboljši prijatelj k tebi prihiti 
in se družita do polnoči. 
No, zdaj veš, kaj je ljubezen. 
Le zapomni si, saj to je pomembno, 
ne pa telefoni, tablice in računalniki. 

(Taja Maver, 6.a) 

 
IZGUBLJENA LJUBEZEN     
Ko Sonce bo zašlo, 
naju več ne bo. 
Le spominjava se lahko, 
kako lepo je bilo. 
 
Vsak tvoj dotik me je ogrel, 
 in vsak tvoj pogled me je prevzel. 
V najinih korakih 
slišalo se je, kot dva sva v oblakih.  
 
 
 

 
A melodija skupnega življenja,  
se hitro je končala, 
saj oba sva se predala. 
Želim si žalost izpustiti, 
in se spet v tvojih očeh izgubiti. 

(Maša Frešer  8. b) 

 
LJUBEZEN 
Ljubezen zadela me je kot bolezen. 
Od nje kar drhtim,  
včasih se v svojih mislih izgubim,  
 
 

 
ko mislim nanj. 
Oh, to je deček mojih sanj.  
To sem si mislila takrat, 
ko močno sem ga ljubila in mu ob   
strani hodila.  
Zdaj pa ne morem verjeti, 
da sama sem ostala po tem, 
ko sem mu svoje srce dala. 
Kako grdo se mi je zlagal, 
ko je rekel, 
da moj bo ostal!                                                

(Rebeka Zorko, 8. r.) 
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RASTEM S KNJIGO 

 
Rastem s knjigo je nacionalni 
projekt spodbujanja bralne 
kulture. Z njim skušamo 
osnovnošolce in srednješolce 
motivirati za branje 

mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih 
spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Projekt 
je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem 
letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole.  
Na naši šoli smo del projekta že vrsto let. Vsako leto 
s sedmošolci obiščemo splošnoizobraževalno 

knjižnico (najpogosteje SIK Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica), kjer prijazna knjižničarka 
Darja Kolar učence seznani z delovanjem splošnih knjižnic, predstavi izbrano mladinsko delo 
in ga vsakemu izroči v branje. Tokrat so organizatorji izbrali stripovsko delo avtorjev Boštjana 
Gorenca in Jake Vukotiča (ilustracije) ob pomoči Kozme Ahačiča z naslovom Reformatorji v 
stripu.  
Fotografija naših sedmošolcev je obogatila tudi eno izmed strani slovenskobistriškega 
tednika Panorama.  
Letos smo se z obema sedmima razredoma zapeljali še mimo rojstne hiše Antona Ingoliča na 
Sp. Polskavi in se poklonili njegovemu spominu ob grobu na Zg. Polskavi.  
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BRANJE NE POZNA MEJA 
 
Četrtošolci so se potopili v domišljijski pravljični svet Ivane Brlić-Mažuranić in 
prisluhnili zgodbi iz davnine – Striborov gozd. Ob njej so ponovili elemente 
pravljice in iskali vzporednice s to posebno zgodbo. Občutke in doživljanje so 
izrazili pri izdelavi in krasitvi knjižnih kazalk, katere smo poslali našim 
prijateljem iz Brestovca. Veselimo se njihovega odziva. 

 
IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK 
Učenci 4.–7. razreda so nekaj ur likovne umetnosti namenili izdelavi 
pripomočkov pri branju – knjižnih kazalk. Kakšnih 200 smo jih poslali na štiri 
strani: na že prej omenjeno šolo v Brestovcu, v Veliko Gorico pri Zagrebu, v 

Vrhniko in celo na Portugalsko.  
 
Medtem ko so jih četrtošolci in učenci 
likovnega snovanja iz Velike Gorice že 
prejeli, prav tako 5.b in 5.c. iz Portugalske, 
pa pošiljko iz vrhniške šole še pričakujemo. 
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SPREJEM UČENCEV V ŠOLSKO SKUPNOST 

 
V mesecu novembru smo v šolsko skupnost sprejeli naše najmlajše prijatelje. Učenci 7. a in 7. b so zelo skrbno načrtovali in 
pripravili program, s katerim so pričarali prav poseben sprejem prvošolcev v šolsko skupnost. Učenci in učenke 7.a so za 
učence in učenke 1.a pripravili športno-interaktivne igre na šolskem dvorišču, učenci in učenke 7. b pa so organizirali skrbno 
načrtovan lov za skritim zakladom v obliki sobe pobega, ki se je odvijal kar po celi šoli. Na koncu druženja so nas prvošolčki 
povabili v svoji učilnici, kjer so v družbi ravnateljice prejeli in povedali šolsko zaobljubo. Druženje »velikih« in »majhnih« 
šolarjev še kar traja, pogosto se obiščejo, preberejo kakšno dobro pravljico, se pocrkljajo in pokramljajo. 
Naši osmošolci so obiskali svoje prve učiteljice in njihove, sedaj že, drugošolce. V 8.a so pripravili gibalno spoznavno urico, 
v 8.b pa smo odkrivali skrite talente naše šolske skupnosti. Bilo je zelo prijetno. 
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OBISK VRTCA 
 
V toplih novembrskih dneh so nas obiskali naši prijatelji iz vrtca. Otroci oranžne skupine, ki so stari med 4 in 5 let, so 
obiskali uro zgodovine, kamor so jih povabili učenci in učenke 7. b razreda. Ura je bila pestra, zanimiva in smeha polna, 
drug od drugega smo se veliko naučili.  
Naši najmlajši prijatelji iz vrtca, stari 1–2 leti, pa so nas obiskali v prostorih gibalnice, kjer so učenke 7. b zanje pripravile 
igralno urico s senzomotoričnimi materiali. Nasmeški na obrazih naših najmlajših je bila prava nagrada za vložen trud in 
prispevek za njihov trud. Porodila se je tudi želja po nadaljevanju poklicne poti v vzgojiteljskih vodah. 
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POZDRAV IZ BIH 
 
12. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2022 

Tudi v letošnjem šolskem 
letu je jesen zaznamovana z 
lepo izkušnjo 
tradicionalnega 
slovenskega zajtrka tudi pri 
učencih dopolnilnega pouka 
slovenščine in kulture v 
Sarajevu, Kaknju, Zenici in 
Brezi, ki smo ga obeležili 18. 
novembra 2022. Letošnji je 
že dvanajsti po vrsti. 
V ta namen so učenci prejeli 

darilne vrečke s sestavinami tradicionalnega slovenskega zajtrka: kruh, maslo, med, mleko in jabolko. 
Pri dopolnilnem pouku slovenščine in kulture so se vsi učenci (majhni, srednji in veliki) seznanili s projektom, katerega 
namen je izobraževati, obveščati in osveščati otroke, šolajočo se 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. 
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Ob prebiranju Forstneričevega Bronastega vojaka sta petošolki zapisali: 
 
France Forstnerič: Bronasti vojak 
Bronasti vojak, 
kako ti je ime, 
bronasti vojak? 
Si Janko, Stanko, Branko? 

 
Kaj strmiš, 
bronasti vojak? 
Zakaj zastal je tvoj korak? 
 

Bronasti vojak, bronasti vojak... 
Ne sprašuje tega te vsak, 
saj si le – 
bronasti vojak. 

 
BRONASTI VOJAK 
Kako ti je ime, so vprašali otroci, bronasti vojak. 
PRAVICA, je rekel bronasti vojak. 
Kaj si počel vse življenje, bronasti vojak, so vprašali otroci. 
BORIL, je rekel bronasti vojak. 
Zakaj, so vprašali otroci. 
To vam lahko pove moje ime, je rekel bronasti vojak. 
Naj pravica vlada svetu, je rekel bronasti vojak. 

(Lina Vidovič, 5. b) 

 
Kako ti je ime, bronasti vojak? 
Pravijo mi, da sem prijazen in neustrašen. 
Ampak v sebi sem žalosten in potrt. 
Včasih sem se boril in živel, bil sem srečen 
in imel sem družino. 
Zdaj pa tukaj samevam, nimam družine in sem potrt. 
Rad bi se še naprej boril in zabaval, kot nekoč. 
Ker si kip, ne pomeni, da si nič. 

Tukaj te ljudje občudujejo in se ti zahvaljujejo, ker si 
včasih branil mesto. 
Hvala ti, so rekli otroci. 
Hvala vam, da ste mi delali družbo in se pogovarjali z 
menoj, 
vedno, ko bom žalosten in potrt, se bom spomnil na vas, 
hvala vam, je rekel bronasti vojak. 

(Alina Krajnc, 5. b)
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SVETOVNI DAN OTROK – ROJSTNI DAN KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH  
 

 
20. november je pomemben datum, saj je leta 1959 Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Deklaracijo o 
otrokovih pravicah. Prav tako je Skupščina na ta datum leta 1989 sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah.  
Na svetovni dan otrok tako praznujemo rojstni dan Konvencije o otrokovih pravicah – najpomembnejšega dokumenta za 
otroke, zaradi katerega danes milijoni otrok živijo bolje. Kljub temu pa številni izzivi ostajajo. Svetovni dan otroka 
predstavlja za vsakega izmed nas vstopno točko za praznovanje, promocijo, predvsem pa za zagovorništvo otrokovih 
pravic. (Vir: https://unicef.si/svetovni-dan-otrok/) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednica in lektorica: Simona Napast 
Uredniški odbor: Jelka Bojc in Valentina Gselman 
 
Prispevke so pripravili: SIMONA NAPAST, VALENTINA GSELMAN, MARKO VRBEC, JOŽICA RAVŠ, ANDREJA ŠTAVBE MUŠIČ, ADRIJANA 
CIGLAR, NINA KRAMER, MARKO VRBEC, DORA OŽVALD, BLAŽ PREGLAU, MATEJA KREGAR, VINKO FINGUŠT 
 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače. 


