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FRANKULČAN 
1. ŠTEVILKA ČASOPISA 

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 

SLIKA : Šola pred letom 1960. 

SLIKA 2: Slika leta 2016. 
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UVODNI GOVOR NOVINARSKE EKIPE 

Spoštova i ral i i  ralke! 

Šolsko leto  se je že začelo i  i s o že a začetku poprijeli za delo. Prvi trije meseci so bili zelo 

pestri, doživeli s o veliko dogodkov, vključ o z . oblet i o šole, na katero smo vsi zelo ponosni. 

Glede vseh dogodkov va  z veselje  izdaja o ašo prvo številko časopisa v letu /  i  hkrati 
zad jo številko dela ge era ije . Hvalež i s o va  za vse pohvale, kritike i  spod ud e esede, 
predvse  pa aši učitelji i Ni i za odlič o poučeva je ovi arskega dela. Uživajte v ra ju!   

NOVINARSKA  EKIPA:  

Matevž Birk, Nik Marzidovšek, Ti oteja Rite šek, Maruša Žerjav, Maša Šta te, Kaja Se egač ik, Eva 
Toj ko, Ta ara Pi ter i  učitelji a Ni a Križa e  Rodi a.  

UREDNICI ČASOPISA:  

Tamara Pinter in Eva Tojnko 



V četrtek, 24. novembra 2016, se je v več a e ski dvora i a Fra kolove  odvijala proslava ob 200-

letnici šolstva a Fra kolove . Proslave se je udeležilo okoli  ljudi, vključ o z astopajoči i. Klju  
napornim priprava  se je da  za eležil ed ajlepše d i o stoja šole. 

Na proslavi so as s spo i i o ujali ekda ji uče i i  tudi rav atelj, predstav ik i istrstva, župa  
o či e Voj ik, sedanja rav atelji a šole i  števil i drugi. Pose e  pečat s o seveda vtis ili i – 

uče i i  delav i šole, ki s o pripravili pose o točko in skupaj zapeli pesem, posveče o aši šoli.  

Vsi si želi o, da i se šolstvo a Fra kolove  ohra ilo. S skup i i oč i i ič e ogoče, kot a  
je še e alo azaj zatrdila ga. rav atelji a Marja a Šoš. 

 

                                                                                                               

 

Maša Šta te i  Ta ara Pi ter 



             ŠPORTNI DAN - PREISKUSIMO RAZLIČNE ŠPORTE 

Uče i . razreda so . .  sodelovali a šport e  d evu, kjer so preizkusili različ e 
športe. 

 

 

 

Bili so avduše i i  o  ko u šport ega d e sploh iso čutili utruje osti.  

                                                                                                                 

                                                                                                               razred ičarka Breda Kočevar 

 



NARAVOSLOVNI DAN - JESEN OKOLI NAS 

Jesen je obarvala liste, prinesla jesenska opravila, jesenske plodove in pridelke. Uče i . 
razreda so . .  opazovali jese  okoli as, se odpravili a uč i sprehod v gozd, a rali 
nekaj gozdnih plodov in ustvarjali figurice iz gozdnih plodov.  Dan je minil v prijetnem in 

pouč e  vzdušju. 

                                                                

 

 

                                                                                                                razred ičarka . razreda Breda Kočevar 

 



Ana je pridna, hitro učljiva pu a in tudi adarje a uče ka. Na držav e  tek ova ju iz logike je 
osvojila zlato priz a je, zato s o ji postavili ekaj vpraša j. 

 

1. Kako dolgo že tek uješ v logiki? 

 leta. Začela se  v . razredu. 

 

2. Kdo te je avdušil za to? 

V 6. razredu sem imela a iz iro veliko tek ova j, učitelj pa i je predlagal logiko, 
zato se  poskusila i  postalo i je všeč. 
 

3. Zakaj ti je logika všeč? 

Ker je tre a raz išljati i  ker rada rešuje  takšne naloge. 

 

4. Se ti zdijo tek ova ja težka? 

Odvisno od leta. Letos je bilo lažje kot prejš ja leta, ve dar so držav a tek ova ja še 
ved o težja od šolskih. 

 

5. Kako dolgo se pripravljaš i  ali ti kdo po aga? 

Za šolsko tek ova je se z učitelje  i  ostali i tek ovalka i pripravlja  že v 
septe ru, za držav o pa sem naloge delala tudi do a. Če česa ne razumem, mi to 

razloži učitelj. 
 

6. Koliko ti pomeni zlato priznanje? 

Veliko, ker se » ori « za štipe dijo i  vpis v zlato k jigo. 

 

7. Se boš tek ova ja udeležila tudi prihod je leto? 

Ja, ker se  se v te  ašla, pa tudi zadnje leto sem na tej šoli. 

                                              

I tervjuvala: Kaja Se egač ik  



 

V sredo as je po ali i prestrašil 
alar  za požar. Hitro s o odhiteli 
ve  i  se z rali a igrišču za šolo. 
Kmalu za tem so prihiteli gasilci, ki 

so uspeš o pogasili požar šlo je 
za vajo). 

 

Ker je il ta da  ačrtova  kot 
teh iški, je kas eje prišla poli ija 
i  ivil a zaščita. Ogledali s o si 
lahko opremo in avtomobila, 

policist in predstavnica civilne 

zaščite pa sta a  povedala ekaj za i ivih stvari, ki jih še is o vedeli. Ker 

so gasil i ili vključe i v teh iški da , so a  pripravili tokrat  res ič i 
požar,ki s o ga lahko pogasili z gasil i  aparato . Seveda as je prej gasile  

aučil, kako se ga uporablja. Tako kot pri policiji in civili smo si lahko tudi pri 

gasilcih ogledali gasilski tovornjak. 

    

 

 

 

 

 

 

 

EVAKUACIJA 

Sreda, 5. 10. 2016 

Eva Toj ko i  Ti oteja Rite šek 

 



TEČAJ DRSANJA ZA 2. RAZRED Učenci . razreda so imeli od 9. do . 9. 6 tečaj drsanja. Tečaj je potekal v prijetnem vzdušju, začetni strah je bil kmalu premagan in ob koncu tedna so vsi učenci 
zadovoljno in spretno drsali. 

                   

                                                          

                                                            

razred ičarka Breda Kočevar 

                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBISK V UREDNIŠTVU NOVEGA 
TEDNIKA IN RADIA CELJE 

 

VZGOJA ZA MEDIJE; TISK 
V petek, 4. 11. 2016, ed počit i a i s o Maša Šta te, Kaja Se egač ik, Ta ara Pi ter, Eva 
Tojnko in Maruša Žerjav o iskale RADIO CELJE i  NOVI TEDNIK. Zadržale s o se v studiu, kjer je 
Maša elo spregovorila ekaj esed v živo po radiu. Izvedele s o ekaj po e ih stvari, na 

katere oraš iti pozore  (predvsem na govor med snemanjem). Govoriti oraš jas o i  razloč o, 

okoli te e pa ora iti tiši a. Ured i a NOVEGA TEDNIKA a  je pokazala ves arhiv izda ih 
časopisov. V e e  iz ed jih s o ašli elo ašo učitelji o Ni o Križa e  Rodi o, ki as je 
spre ljala v edijsko hišo ter orga izirala aš ogled. Dovolili so nam pregledati njihov prostor in 

jihove pisar e. Ta  s o opazile različ e slike, pritrjene na stene za nasmeh in pozitivno delo z 

veliko veselja. Dobile pa smo tudi darilce, ki nas bo vsako jutro o  pitju čaja ali kakava spo ilo na 

aš o isk. Podarili so nam skodelice. Vsem tam, ki so nas lepo sprejeli, se zahvaljujemo in upamo, 

da odo tudi o i pre rali aš časopis.  

 

FOTO: E.T. Maruša Žerjav 



EVROPSKI DAN JEZIKOV 6. septembra praznujemo Evropski dan jezikov. Eno izmed glavnih sporočil evropskega 
dneva jezikov je, da je jezikovno znanje nujno potrebno in pravica vsakogar. Na ta dan 

smo tudi na naši šoli »jezikali« v tujih jezikih, se pozdravljali v različnih jezikih, napisali tedenski jedilnik v nemščini in angleščini. Učenci so se pomerili  v lomilcih jezika, brali tujejezične zgodbe, iskali najlepše besede ter pripravili radijsko oddajo v tujem jeziku. Osmošolci pa so izdelali tujejezične napise za vrata učilnic.   Učenje jezika prinaša korist mladim in starim in nikdar nismo prestari, da bi se ga učili. 
 

                                

 

 

 Petra Jager Čakš 

 


