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AKTIVNOSTI NAŠIH VRTCEV IN ŠOL
OŠ Ra~e - VRTEC RA^E
Jesenske novi~ke za decembrske
Novice
Uvajalni mesec, kot v vrtcu pravimo mesecu septembru,
je pravzaprav kar švignil mimo nas. Dosti je bilo veselja, pa
tudi nekaj solzic, in `e smo dobili obisk. Pa ne samo v naš
vrtec. Tetka Jesen je namre~ obiskala celo de`elo. Pozdravili
smo jo s pesmicami o listkih, bu~ah in gozdnih `ivalih. V
igralnicah smo pripravili prave razstave jesenskih darov.
Otroci so prinašali bu~e, koruzo, orehe in kostanje. Pozabili
nismo niti na obi~aj li~kanja koruze. To so bili otroci spretnih
rok! Košek s pripravljeno koruzo je bil takoj prazen, koruza
zli~kana, otroci pa pripravljeni na še ve~ pravega dela, kot
so li~kanju rekli otroci. Torej, naslednjo jesen nas kar povabite
in videli boste, kaj vse znamo!

Da pa se znamo pravilno obnašati tudi v prometu, smo
povedali policistom iz Policijske postaje Ra~e, ki so nas
obiskali s svojimi vozili in nam povedali nekaj o svojem
delu. V dar smo prejeli plišaste medvedke - policiste, ki nas
spremljajo na naših sprehodih in budno pazijo na vsak naš
korak v prometu.

Policaji v vrtcu

Ker `elimo, da se nam ob naših aktivnostih pridru`ijo tudi
starši in ker `elimo ohranjati zdravje tudi z gibanjem, smo
starše in otroke povabili na Pohorje. Pot do t. i. trikotne jase
je za nekatere naše mal~ke predstavljala pravi vzpon in lahko
samo ~estitamo njim in njihovim staršem za ta podvig.

Li~kanje koruze

Ah, seveda! Ne smem pozabiti kostanjevega piknika, ki
smo si ga z otroki pripravili v dopoldanskem ~asu kar na
našem igriš~u. Prav prijetno je dišalo po pe~enih kostanjih,
pa tudi glasbe in plesa ni manjkalo. Kostanjev smo se najedli,
da smo imeli pošteno polne trebuhe. Kako je bilo tisti dan s
kosilom, vam raje ne povem…
V okviru oktobrskega tedna otroka in dneva miru pa smo
ob vrtcu posadili drevo prijateljstva. Otroke `elimo spodbujati
k strpnosti in miru, zato smo v ta namen pripravili kratek
program, kjer smo poudarili pomen prijateljstva in
povezanosti.

Na Pohorju

Otroci so kot nagrado za prvi planinski izlet prejeli majhno
sladko prakti~no nagrado. Njihovim staršem smo se zahvalili
za prijetno dru`enje in jih povabili k nadaljnjemu prijaznemu
ter za vse koristnemu sodelovanju.
V imenu kolektiva:
Vesna SAVNIK , dipl. vzgojiteljica
Bli`a se najlep{i ~as v letu.
^as, ko se spomnimo preteklosti in
pri~akujemo prihodnost.
^as, ko se `elja po sre~i, zdravju in uspehu
seli iz srca v srce.
Naj se uresni~ijo sanje, udejanjijo `elje in
izpolnijo pri~akovanja.

Sajenje drevesa
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OŠ Fram - VRTEC FRAM
V na{em vrtcu bele`imo najve~je
{tevilo otrok doslej
Strokovni delavci vrtca smo v letošnjem šolskem letu
morali globoko vdihniti in visoko zavihati rokave `e v
poletnih mesecih, saj smo se za~eli pripravljati na odprtje
dveh novih oddelkov vrtca v prostorih mati~ne osnovne šole.
Za zagotovitev prostorskih mo`nosti za tako veliko dodatno
število vklju~enih otrok v naš vrtec so zaslu`ni predvsem
ravnatelj našega zavoda Zoran Kregar, `upan Ob~ine Ra~eFram Branko Ledinek ter delavca ob~inske uprave Simona
Antoli~ in Samo Rajšp.
Za otroke, ki so za~eli obiskovati nova oddelka vrtca v
šoli, je bilo potrebno pripraviti obe igralnici, ki ustrezata
normativom in potrebam predšolskih otrok. Igralnici
dopolnjujejo sanitarije ter z veliko telovadnih rekvizitov
opremljena mala telovadnica. Lahko re~emo, da je za
podro~je dejavnosti gibanja odli~no poskrbljeno, saj lahko
izvajamo vadbene ure tudi v veliki telovadnici. Seveda pa
imamo tudi svoje garderobe.

Naša jesen v naravi...

Velik izziv vsem delavcem vrtca predstavljajo najmlajši
otroci I. starostnega obdobja, stari med 1. in 2. leti. Ti mali
"škratki", kot jim kdaj ljubkovalno re~emo, potrebujejo prav
posebno veliko ljubezni in nege, saj so se morali `e tako
mladi prvi~ lo~iti od mamic ter se podati v zanje popolnoma
nov, veliko širši svet. Tega se zavedamo, zato jim posve~amo
veliko ~asa, ne`nosti in topline. Te otroke ljubkujeta in zanje
prijazno skrbita vzgojiteljici Albina in Mirela.
V ~arobni svet pravljic, gibanja in ustvarjanja sta otroke,
stare med 2 in 3 leta, popeljali vzgojiteljici Jo`ica in Marina.
Za~etek je bil pregovorno te`ak, vendar so se otroci sedaj `e
navadili na novo okolje, se navezali na prijatelje ter
vzgojiteljici. Vsem je prav lepo.
Starši tri- do štiriletnih mal~kov so spoznali prve korake
svojih nadebudnih otrok v svet samostojnosti ter odgovornosti
pri vzgojiteljicah Zlatki in Ines. Tudi ti otroci so se ves mesec
september privajali na `ivljenje pod skupno streho, spoznavali
svet okoli sebe, nove prijatelje, osebje ter prostore vrtca.
Najlepše se po~utijo na igriš~u, kjer se lahko veliko gibljejo
- tekajo, ska~ejo, plezajo, se plazijo...
V šoli vodiva skupini drugega starostnega obdobja
vzgojiteljica Branka s pomo~nico Jasmino ter avtorica tega
prispevka, ki ob pomo~i Mitje sprejemam izziv sodelovanja
z moškim vzgojiteljem.
@elimo vam prijetno branje!

Strokovni delavci obeh skupin timsko sodelujemo pri
tematskih sklopih in razli~nih projektih. Otroci niso omejeni
le na svojo skupino, temve~ se med seboj vsakodnevno
dru`ijo in tako povezani delujemo kot zares velika, prijazna
in prijetna dru`ina.
Tako je bilo tudi v mesecu septembru, ko smo (po
medsebojnem spoznavanju, seznanitvi s prostori šole in njene
okolice, usvajanju skupnih pravil in ob vsakodnevnih
dejavnostih z vseh podro~ij kurikula) za~eli izvajati mini
projekt z naslovom "Kdo je Astrid Lindgren?" Ob zaklju~ku
projekta smo obiskali Pikin festival v Velenju in pripravili
prisr~en nastop za predstavnike ustanovitelja, sveta zavoda
in sveta staršev.

Ne motite nas, mudi se nam na Pikin festival...
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Ob 500. obletnici rojstva Primo`a Trubarja so tudi naši
otroci izdelali "prvo knjigo". Podali smo se na izlet in izvedli
tri športne dopoldneve. V okviru dodatnih dejavnosti
sodelujemo s študentko Fakultete za šport, ki vsak ~etrtek
dopoldan vodi vadbeno uro v telovadnici. Za~eli smo s
projektom Pal~ek bral~ek, z vajami pevskega zbora in
obogatitveno dejavnostjo - plesom. Starši imajo mo`nost
vpisati svoje otroke tudi v te~aj tujega jezika. Poleg vseh teh
vsebin skrbimo tudi za ~iste zobke, zdravo prehrano. Redno
sodelujemo z u~itelji in starši, zavedajo~ se, da smo v vrtcu
zaradi v varstvo in vzgojo zaupanih otrok.
Upamo, da bomo z dobrim delom in posledi~no dobrim
glasom pritegnili v naš vrtec tudi starše, ki sedaj iz takšnih
in druga~nih vzrokov svoje otroke vpisujejo v vrtce drugam.
Zdenka BRODEJ KURBOS,
dipl. vzg. pred. otrok

OSNOVNA ŠOLA FRAM
Prejeli smo pismo iz daljnih krajev…
Pred pribli`no tri~etrt leta je osnovno šolo v Framu zapustil
eden izmed u~encev, ki je s svojo dru`ino odpotoval na Irsko,
kjer so za~eli novo `ivljenje. S svojimi nekdanjimi sošolci
ostaja v stikih in jim v~asih pošlje novice iz povsem drugega
sveta. Slednje so prejeli tudi na za~etku novega šolskega leta.
Skupaj z razredni~arko so se odlo~ili, da jih bodo podelili
tudi z bralci Novic.
Selitev in naših prvih šest mesecev na Irskem
@e nekaj ~asa sem vedel, da se bomo v mesecu marcu letos
preselili iz Spodnje Polskave v Cobh, majhno obmorsko
mesto na JV Irske. Zadnji teden v Sloveniji sva s sestro Mojco
pre`ivela pri babici na Pobre`ju v Mariboru. Najin ati je
medtem doma pakiral naše stvari in jih pošiljal v Cobh, na
naslov 19 Marinegate, kjer zdaj `ivimo. Teden pri babici je
bil zabaven, ko pa je prišel dan poleta z letalom na Irsko,
smo bili vsi `alostni, vendar nam `alost ni pokvarila veselja
do spremembe `ivljenja, ki je sledila.
Ko smo prišli na mariborsko letališ~e, nas je tam ~akalo
nekaj sorodnikov in prijateljev, da bi nas pozdravili in nam
za`eleli sre~o v novem `ivljenju. Ko smo se vkrcali na letalo,
me je bilo malo strah. Ob~utek ob vzletu letala je bil krasen,
ker imam rad hitro vo`njo. Leteli smo pribli`no tri ure in
9000 m visoko. Zelo dober ob~utek je bil tudi, ko sem gledal
skozi okno, saj je bilo, kot bi gledal zemljevid. Ko smo pristali
na londonskem letališ~u, smo tam ~akali pribli`no uro in pol.
Londonsko letališ~e mi ni bilo vše~, ker je bilo tam ogromno
ljudi, veliko hrupa in slab zrak, zato sem komaj ~akal, da
smo se lahko vkrcali na letalo za Cork. Na letalu sem mislil
samo na to, ~e bomo pristali ali ne, potem pa se je ati pošalil,
naj me ne skrbi, ker je dol še vsak prišel. Kon~no smo se
varno dotaknili tal in na letališ~u sta nas pri~akala mamica
in starejši brat Nejc, ki sta odpotovala na Irsko `e deset dni
pred nami. Zelo smo se ju razveselili. Nato smo se s taksijem
odpeljali v našo novo hišo.
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Po dveh mesecih na Irskem je prišel dan, ko sva se s sestrico
vpisala v šolo v Cobhu. Šokiran sem bil, da sem sredi
pri~akovanih po~itnic moral v šolo. Upiral sem se, vendar
ni ni~ pomagalo. Še enkrat so zmagali starši. @e po prvem
dnevu v šoli sem spoznal, da irska šola le ni tak bav-bav.
S sestrico sva spoznala veliko novih prijateljev in nove
u~itelje. V šoli sva bila en mesec, nakar se je šolsko leto
zaklju~ilo in so prišle po~itnice. Takrat je prišel na enomese~ni
obisk moj bratranec Dominik iz Slovenije. Bilo je zelo
zabavno. Po~enjali smo ogromno zanimivih stvari, na primer:
potepali smo se po mestu, imeli piknik na peš~eni pla`i,
kopali smo se v hladni vodi in lovili ribe, ki pa takrat niso
kaj prida prijemale. Skoraj vsak ve~er smo igrali Monopoli.
Na obisk sta prišla tudi moj dedi in ponovno moj starejši brat
Nejc. Bilo nam je lepo in zabavno. Zadnji teden z dedijem
smo šli na celodnevni izlet na Ring of Karry, kjer smo zelo
u`ivali. Obiskali smo tudi mestece Watervile, kjer je
postavljen spomenik Charliju Chaplinu. Obiskali smo tudi
znamenite pe~ine ob morju.

Kristjan s sestrico

Po~itnice so hitro minile in za~elo se je novo šolsko leto.
S sporazumevanjem v novem okolju nimam te`av in v šoli
se pogovarjam samo angleško; za to gre zahvala tudi u~itelju
Bla`u, ki me je u~il angleš~ino v 4. in 5. razredu. V novem
šolskem letu si `elim malo te`je matematike.
Moram priznati, da zelo pogrešam framsko šolo in vse
u~iteljice, ki so me u~ile. Na steni moje sobe visi fotografija
bivših sošolcev, ki sem jo dobil v slovo od svojega razreda
(5.a) in vedno, kadar jo pogledam, mi je prijetno pri srcu.
Kristjan OBER^KAL, Irska
Novice {t. 40 - 3/2008; december 2008
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Tek svetovne harmonije, 9.9.2008
Plamenica Teka svetovne harmonije je pre~kala tudi našo
ob~ino. Teka~em smo se na njihovi dolgi poti pridru`ili tudi
u~enci in u~itelji OŠ Fram in Ra~e.

Bil bi dan kot vsi drugi, ~e…
Torej: dan se je za vse u~ence pri~el kot obi~ajno, s tem
da so u~enci 1.-4. razreda `e ob 8.15 pri~eli s pripravo na
ustvarjanje knjige velikanke. Pretresali so svoje ideje,
izlo~evali zanimive zamisli in utrdili pridobljeno znanje v
literarni in likovni sferi.
U~enci od 5.-9. razreda so si v mali telovadnici ogledali
kulturni program na temo Primo`a Trubarja. Popotovali so
od Rašice do Deredingena in izvedeli še ve~ o ~loveku, ki
je izdal knjige, a svojega naroda ne.
Suverena igralska zasedba devetošolcev (Mateja Štauber
- recitatorka, Tadej Zajmi - Trubar, Sergeja Kodri~ - Barbara,
@an Zajc - dijak in Nina Leben - študentka) je vse prepri~ala,
da je Trubar resni~no bil velik in zaveden Slovenec, po zaslugi
katerega smo se tudi Slovenci uvrstili med narode, ki so lahko
v 16. stoletju brali v maternem jeziku.

Foto: Simona Napast

Cilj Teka svetovne harmonije je širjenje prijateljstva in
razumevanja na svetu. S tem, ko si na teku podajamo
plamenico iz roke v roko, dajemo ljudem razli~nih narodnosti
mo`nost izraziti svoja upanja in sanje po boljšem, svetlejšem
svetu.
Ustanovitelj Teka svetovne harmonije je indijski atlet,
filozof, umetnik in pesnik Šri ^inmoj (leta 1987), ki se je
posvetil širjenju idealov svetovne harmonije in enosti.
Verjame, da je šport mogo~no orodje za vzpodbujanje
globalne harmonije.
Jelka BOJC

Še dva v nizu uspe{no izvedenih
projektov

Po kon~ani predstavi so tudi ti u~enci pri~eli ustvarjati
knjigo velikanko. V u~ilnicah je bilo ~utiti ustvarjalno
energijo, prijateljsko prigovarjanje in deljenje zamisli. Nastali
so trije ~udoviti sodobni Abecedniki, za vsako triado eden.
V avli, kjer so razstavljeni, se okoli njih vselej tre veliko
radovednih otrok, ki si ogledujejo svoje delo.

• Popotovanje od Rašice do Deredingena

Pomemben dele` k mozaiku šolskega ustvarjanja pa so
primaknili tudi vrt~evski otroci, ki so se pod mentorstvom
Zdenke Brodej Kurbus prav tako pogovarjali o Primo`u
Trubarju in njemu v spomin izdelali drobne knji`ice,
Abecedarije, v njim razumljenem slogu.
Na Rašici

@elimo vam prijetno branje!
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Ob vsem dogajanju je pod vodstvom Jelke Bojc in Petre
Klobasa ustvarjala skupina 16-ih u~encev od 5.-9. razreda v
sklopu slovenskega projekta Sodobni Abecednik, katerega
pobudnik je Zavod za razvijanje ustvarjalnosti.
V ~ast si lahko štejemo, da je naša ~rka Š, ki smo si jo
izbrali, postala del slovenske knjige velikanke, predstavljene
20. septembra na Rašici.

Kako prav je imel Victor Hugo, ko je zapisal: "Knjiga je v
celoti pot od zlega k dobremu, od krivice k pravici, od
napa~nega k resni~nemu, od no~i k dnevu."
Med tistimi, ki ne berejo oziroma ne `elijo brati, obstaja
namre~ zelo majhna razlika. Rezultat obojega je neznanje.
• Mednarodni projekt Comenius - hrana za mo`gane
S septembrom 2008 smo za~eli nov mednarodni projekt,
v katerega je vklju~enih 9 dr`av (Wales, Anglija, Španija,
Italija, Romunija, Tur~ija, Poljska, Danska in Slovenija).
Dve leti bomo spremljali naše vremenske razmere, pridelovali
svojo hrano, jo tudi pripravljali in predstavili našim prijateljem
izven meja domovine.
'Food for thought', kakor se projekt imenuje, bo zajemal
zdravo šolsko prehrano in športne aktivnosti, ki tudi
pripomorejo k zdravemu in kvalitetnejšemu `ivljenju.
Celoten projekt je razdeljen na štiri manjše, rezultat katerih
bodo razli~ni izdelki (slovarji, spletne strani, knji`ice z recepti,
vremenski grafi in tabele, pridelki, okusna hrana, razli~ne
raziskave in še kaj).
^aka nas torej pestro, a zelo delovno obdobje, ki bo prineslo
predvsem veliko novih prijateljev in ~udovitih izkušenj.
Simona NAPAST

Toplina ognja o`arja upanje.
Stisk roke prina{a pogum.
^as nas u~i, da smo le skupaj mo~nej{i.
Ob nas `ivijo ljudje,
ki jim `elimo re~i: "Hvala! Vse dobro!"

Prijetno smo zdru`ili s koristnim in si ob tem ogledali tako
Trubarjev doma~i kraj kot tudi galerijo, sodelovali v
kulturnem programu, zvezali pa smo si tudi lasten izvod
Abecednika.
Ponosni smo, da smo potomci tega velikega Slovenca, ki
mu je bilo mar, da se naš jezik ohrani tudi v pisani besedi.
In prav na velik pomen branja nas vsako leto opominja 17.
september kot dan pri~etka bralne zna~ke.
Staršem, vzgojiteljem in u~iteljem je dana odgovorna
naloga - vzgojiti mlade bralce.

SRE^NO 2009!
Kolektiv vrtca in O[ Fram

Vesel bo`i~
in trdnega zdravja v
letu 2009 ti `elim,
kolega sne`ak!

Utrinek s šolskih dogajanj v ~ast Primo`u Trubarju
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