Drage devetošolke, dragi devetošolci!
Za vami je osnovna šola! Nekateri ste nestrpno čakali ta
trenutek, drugim je malo tesno pri srcu ob misli na novo šolo,
druge učitelje, neznane sošolce ...
Ob slovesu se vsi spomnimo dogodkov iz šolskih dni, ki so nas
obogatili z novimi spoznanji, nas razočarali ali razveselili. Morda
mi boste čez več let zaupali, česa se iz osnovnošolskih dni
največkrat spomnite. Rada bi, da bi bili to pretežno lepi spomini.
Na novih poteh vam želim veliko osebnega zadovoljstva in
uspehov, ljubezni in miru v duši, da bi znali reči NE drogam in
nasilju. Spoštujte različnost, bodite dobri, pošteni in imejte
posluh za stiske ljudi okoli vas.
V življenju boste velikokrat na razpotju vsaj dveh poti. Ena bo
morda daljša, napornejša, a vodi k vašemu cilju; druga pa bo na
prvi pogled morda zabavnejša in bolj "cool", a vodi v pogubo.
Izbira bo vsakič vaša! Verjamem in želim, da se boste vedno
prav odločili.
Vaša ravnateljica
Majda Rojc

Generaciji, ki se poslavlja, smo tako kot mnogim doslej polnili glave ne samo z
znanjem, ampak tudi z dobroto, posluhom za sočloveka in odgovornostjo. Trudili smo
se biti učencem dober vzgled in prisluhniti vsem, še tako drobnim željam, pobudam,
težavam in še čemu.
Upamo in želimo si, da bo vaša ladjica sreče plula z ugodnim vetrom. Za popotnico v
življenje pa vzemite madagaskarski pregovor, ki vam bo mogoče šele čez leta
pojasnil včasih »dolge pridige« vaših razrednikov in ostalih učiteljev:
»Skrb je dragocen zaklad, ki ga pokažemo le dobrim prijateljem.«
V imenu razrednikov: Simona Žnidar
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Ime mi je Martina Špes. Končujem osnovno šolo. Ker sem zelo
radoveden in nagajiv osebek, mi nikoli ne zmanjka smeha. Sem
tudi glasbenica, ki zelo rada igra klavir, čeprav imam občasno krize.
Zelo rada imam naravo, saj se v njej sprostim in pozabim na
težave. Mislim, da bo moj najtežji trenutek doslej slovo od sošolcev
in učiteljev. Slovesa mi ne gredo najlažje od rok. Želim postati
farmacevtka.

Sem Žiga Korošec in obiskujem 9. a razred. V šoli sem bil skozi
vsa leta povprečen učenec, saj mi učenje ni predstavljalo
najpomembnejšo stvar v življenju. Danes mi je ob tem malo žal,
saj vidim, da bi zmogel več. Skozi vsa leta sem športno aktiven. V
zadnjih treh letih se ukvarjam s košarko. V tem športu res uživam
in upam, da bom v njem tudi uspel. In kaj si želim? Vpisal sem se
na elektrotehnično šolo. Kaj pa s košarko? Mogoče me vidite v
slovenski košarkaški reprezentanci.
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Natalija Žlavs: Večina ljudi misli, da sodim med mirnejša
dekleta, a verjemite, da se znam tudi zelo razživeti. Svojo
energijo najuspešneje porabljam pri naravoslovnih predmetih,
npr. pri biologiji, kemiji, fiziki. Največji »odpor« pa imam (pa brez
zamere vsi bodoči arheologi in svetovni popotniki) do zgodovine
in zemljepisa, kar se bo najverjetneje pokazalo tudi na zaključnih
ocenah. Kljub temu, da sem odličnjakinja, redko preždim celo
popoldne za knjigami in do vratu opremljena z zapiski. Rada
grem na zrak, kolesarim, pešačim, poleti pa tudi jezdim svojo
kobilo Bibo. Vpisala sem se na gimnazijo v Slovenskih Konjicah,
kjer se bom potrudila, da šolo končam s čim boljšim uspehom in
najdem veliko dobrih prijateljev.

Sem Martin Noner in zaključujem deveti razred. V šoli mi je bilo
zelo všeč, če seveda odštejem spraševanja, teste in razne
»nezgode«. Rad se ukvarjam z računalništvom in s športom,
najraje pa se družim s prijatelji. Ker sem največji v razredu, me
včasih kličejo kar »daddy« ali »ata«.
Šolanje želim nadaljevati na Šolskem centru v Celju na Srednji šoli
za elektrotehniko in kemijo.

Sem Valentina Špes in zaključujem šolanje v vojniški osnovni
šoli. Zaključujem tudi šesti razred glasbene šole in želim
nadaljevati igranje klavirja v srednji šoli. Najbolj uživam na
sprehodih v naravi, kamor se podam s sestro ali s prijatelji.
Zvečer se rada sprostim ob poslušanju mirne glasbe. Rada
prebiram revije, v katerih iščem šale in zanimive, resnične
zgodbe. Sem človek, ki rad počne različne stvari, in uživam v
novostih in adrenalinsko nabitih dogodivščinah. Čeprav sem
po naravi mirna, se zlasti v odmorih zelo rada razživim. Moja
velika želja je šolanje nadaljevati v Škofijski gimnaziji Antona
Martina Slomška v Mariboru.

Sem Rok Kroflič, po domače »Krofko«. Pravzaprav
imam res rad krofe, najbolj čokoladne. Prijatelji mi
pravijo, da sem preveč resen in da hodim kot mumija.
Pa je res? Ne vem.
Rad imam nogomet in košarko, računalnike in naravo.
Všeč so mi ljudje, ki so iskreni, prijazni in spoštujejo
druge. Najbolj me moti napihnjenost, grobost in
nadutost. Eno leto sem treniral košarko, a sem zaradi
stalnih porazov in nekaj poškodb hitro nehal. Postati
želim arhitekt ali pa računalničar.
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Sem Mitja Škrablin. V prostem času poslušam glasbo, moja
najljubša skupina pa je SLIPKNOT. Veliko se vozim s kolesom, na
katerem se že večkrat zvil platišče. Rad gledam televizijo. V šoli mi
gre po mojem mnenju dobro. Učim se ne veliko in ne prepogosto. Na
šoli imam kar nekaj prijateljev, s katerimi se zelo dobro razumem.
Veseli me delo s stroji in risanje načrtov za zgradbe, zato sem se
vpisal na Srednjo gradbeno šolo v Celje. Upam, da se bom drugo
leto več učil in bolj poslušal učitelje pri urah ( namesto sošolce).

Sem Anja Sivka, dobrovoljno in nasmejano dekle. Čeprav sem
v šoli tiha, se rada družim s prijateljicami. Rada se ukvarjam s
športom. Zelo me zanimajo mediji, zato si želi postati medijski
tehnik.

Sem Simon Skutnik, oseba, ki uživa, če lahko nasmeji druge.
Včasih mi uspe sošolce tako nasmejati, da skoraj umrejo od
smeha, Večino prostega časa preživim pred računalnikom, sicer
pa se zelo rad vozim z svojo »mrcino«. Le-ta leti 70 km/h in se ji
drugače reče »avtomatik«. Rad igram košarko. Nekaj časa sem
treniral smučarske skoke, kjer sem dobil kar nekaj poškodb. Moj
osebni rekord je 34 m. Želim si uspešno končati šolo za strojnega
tehnika, po šolanju pa bom odšel v vojsko.

Žiga Skaza Svoj prosti čas pozimi najraje porabim za
smučanje, poleti pa za plavanje na morju ali pri dedku in
babici. Zanimajo me računalniki, zato bom šolanje nadaljeval
v programu računalniškega tehnika. Ne maram ljudi, ki se
preveč hvalijo in mislijo, da je njihovo življenje vredno več od
našega. Imam brata, ki živi v Avstraliji, in sem ga že enkrat
obiskal.
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Sem Primož Žlaus in sem učenec 9. a razreda. Najraje se
ukvarjam s športom in vtikam svoj nos v vsemogoče
dogodivščine. Sprošča me kolesarjenje, zato se spomladi ali
jeseni zelo rad podam na potep s kolesom. Na igrišču raje kot
nogomet igram košarko in rokomet. Zanima me tudi politika. Moj
najljubši politik je Zmago Jelinčič Plemeniti. On je sicer včasih
malo predrzen, a se po moje mnenju bori za pravo stvar. Želim se
vpisati na I. Gimnazijo v Celju. Živim v Arclinu, kjer imam dobre
prijatelje. Med počitnicami rad grem v Kresnike, kjer stanujeta teta
in stric, s katerima veliko potujem. Moj najljubši avto je mercedesbenz, razreda E in S. Redno spremljam šport ter ligo NBA.

Sem Sabina Novačan, vedno pridna učenka, ki rada poskrbi
za smeh okoli sebe. Sovražim svoje skodrane lase. Prosti čas
rada preživim s prijatelji ali pa ob računalniku. Postati želim
vzgojiteljica predšolskih otrok, saj obožujem male otroke.
Vseskozi sem bila odlična učenka. Rada hodim v kino in se
pogovarjam po MSN-ju.

Sem Domen Ovtar in zaključujem deveti razred. Ukvarjam
se z računalništvom, kjer najraje igram igrice. Rad igram
nogomet, čeprav v njem nisem preveč dober. Zanima me
narava, zato rad opazujem dogajanje in spremembe v njej.
Od šolskih predmetov imam najraje fiziko, kemijo in biologijo.
Ponosen sem na osvojeno srebrno priznane iz znanja fizike.
Nameravam se vpisati na Gimnazijo Lava. Zastavljene imam
visoke cilje. Med drugim bi se rad preselil v Nemčijo. Tako
sem se odločil, ker imam rad nemški jezik, ki ga tudi zelo
dobro govorim, in zato, ker mi je država všeč zaradi boljših
življenjskih pogojev.
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Ime mi je Urban Skalar. Vsi me poznajo po tem, da nikoli ne
morem biti pri miru. Vso svojo energijo sproščam z
ekstremnimi športi. Drugi večinoma pravijo, da sem nor, toda
jaz že dobro vem, kaj delam. Veliko tudi rišem, in sicer
avtomobile, tatuje, pa tudi grafite imam v malem prstu.
Zaradi ljubezni do risanja bom šolanje nadaljeval na srednji
šoli za gradbeništvo, nekoč pa si želim postati arhitekt.
Čeprav sem med manjšimi, nisem samo tisto, kar vidite na
prvi pogled. Saj veste, da pravijo, da je strup v majhnih
stekleničkah…

Sem Anja Bauman. Rada imam ljudi, še posebej tiste moškega
spola. V prostem času govorim in govorim in govorim po
telefonu, se »drogiram« s čokolado in naslednji dan hujšam.
Vpisala sem se na Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in
logistiko, program frizer. Velikokrat »izbruhnem« in imam
čustvene izpade, kar prenaša in preživi moja prijateljica Karin.
Sem človek, ki trdi, da bi bilo treba ukiniti šolo ali pa vsaj
spraševanje, saj je to prekomerno mučenje mladoletnih oseb.

Sem Tomaž Veber. Pričakujem, da se bom po končani osnovni
šoli brez težav vpisal v srednjo šolo. Rad kolesarim in se
sprehajam s svojim psom. Rad sem v naravi, kjer imam mir.
Obožujem sonce, ki mi daje energijo.
V prostem času igram nogomet, se pogovarjam prijatelji ali pa
čepim ob računalniku in televiziji (redno spremljam vse
rokometne in nogometne tekme). Moja najljubša barva je
marelična in svetlo zelena. Rad jem čokoladne palačinke. Moj
najljubši avto je BMW in mercedes.
Moji največji slabosti sta trma in lenoba, sem pa tudi zelo
občutljiv. Med mojimi dobrimi lastnostmi pa lahko izpostavim
smisel za humor.
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Matija del Negro: Rodil sem se v Celju in tam preživel prvih
deset let. Dokler se nismo preselili v Arclin, sem šolo
obiskoval na hribčku med Novo vasjo in Hudinjo . V Vojniku
sem spoznal cel kup novih prijateljev. Že od malega me
zanima glasba. S petjem sem začel v otroškem zboru, sedaj
pa pojem v MPZ Celeia v Celju. Ob tem igram klavir, kitaro,
bonge in še kaj. Naslednje šolsko leto bom začel obiskovati
Srednjo šolo za okoljevarstvenega tehnika, kjer bom
zagotovo obiskoval tudi pevski zbor, ki je med
najuspešnejšimi v Sloveniji. Že tretje leto treniram karate in
se udeležujem tovrstnih njegovih poletnih taborov.

Sem Katja Mastnak. Svoj prosti čas porabim za druženje s
prijatelji. Rada grem na sprehod s psičko Ajko, poslušam
glasbo in komuniciram s prijatelji na MSN-ju. Dosti časa
sem posvečala učenju zemljepisa, saj zelo rada raziskujem
in odkrivam značilnosti držav po svetu.
Kot učenka sem zelo pridna in sem v tem šolskem letu
pripravila tudi raziskovalno nalogo. Vsak petek obiskujem
mažoretke na Ljubečni, kjer ne primanjkuje veselja in
zabave. Vpisala sem se na Splošno gimnazijo Lava, nekoč
pa želim postati učiteljica zemljepisa.

Sem Rok Suholežnik. Izredno rad se ukvarjam s
športom. Moja strast pa so tudi motorji, s katerimi se
vozim naokoli, če pa je potrebno jih pa znam tudi
popraviti. Zadnje čase redno spremljam nogometne
tekme in stavim na loteriji. V šolo ne hodim rad in se ne
učim veliko, kar se seveda vidi na mojih ocenah. Vpisal
sem se na srednjo šolo za strojništvo in mehatroniko v
Celje. Upam, da bom na tej šoli zelo uspešen.
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Šolske klopi v 9.a razredu polnim tudi jaz, Jaka Delčnjak. V
šoli imam zelo veliko prijateljev. Z njimi se odlično razumem in
včasih skupaj tudi kakšno ušpičimo. Živim za nogomet, najbolj
razširjeno igro na svetu. To je tudi razlog, da želim postati
nogometni komentator. Šolanje bom nadaljeval na Gimnaziji
Celje-Center in vem, da me čakajo štiri zelo težka leta. Večino
časa sem dobre volje, saj me je zelo lahko nasmejati. V
prostem času se ukvarjam z nogometom, s košarko in z
računalnikom, rad poslušam glasbo in delam vse, kar mi
krajša čas. Sem dokaj priden fant.

Sem Suzi Feterikova. V Slovenijo sem prišla šele lansko
poletje. Rodila sem se na Slovaškem, a sem od šestega leta
dalje živela na Češkem, tako da sem prava svetovljanka. V
Vojniku sem hitro našla prijatelje. Sem športnega duha; zelo
rada plavam, igram odbojko, nogomet. Posledice so sicer
boleče noge, a kaj zato! Rada imam smeh, še posebej smeh
kakšnega prikupnega fanta. V razredu sem dobila vzdevek
puščavska lisica. Verjetno zato, ker se mojemu pogledu
nihče ne more upreti. Pa še zvita sem kot lisica.
To bi bilo vse in se po češko poslavljam: ahoj!

Sem Karin Štrljič. V prostem času najraje rišem (žrtev pa so
velikokrat tudi stene moje sobe). Poleg tega je moj hobi še
neskončno telefoniranje (ali kot pravi temu moja mama,
pogovarjanje v prazno), poslušanje glasbe in nemalokrat tudi
lenarjenje. Kadar sem slabe volje to najpogosteje občutita
moji sestri, v šoli pa Anja ali kakšen moški osebek. Sem
umetniški tip človeka, zato bom šolanje nadaljevala na
umetniški Gimnaziji v Celju. Rada bi postala oblikovalka.
Dobro se počutim v družbi, saj sem človek, ki se dokaj hitro
vklopi vanjo in se ji prilagodi. Upam, da mi bo to uspelo tudi
na gimnaziji.
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Ime mi je Mark Škoflek. Rad igram kitaro. Tudi računalnik je
moj veliki prijatelj. Rad igram nogomet. Rad imam humor,
zlasti črnega. Ne maram surove paprike, obožujem pa
vaniljin sladoled z jajčnim likerjem. Sem bolj lene narave,
cepljen proti hitrosti. Rad se družim s prijatelji, s katerimi
ušpičimo tudi kakšno zafrkancijo.

Sem Teja Kovač. Med poukom sem zbrana, čeprav mi gredo
po glavi včasih tudi druge stvari, ki se odvijajo zunaj šole. Po
naravi sem nasmejana, živahna in komunikativna. Rada sem v
družbi prijateljev, s katerimi smo doživeli veliko lepih trenutkov.
S svojo najboljšo prijateljico se velikokrat smejim najinim
dogodivščinam. V prostem času zelo rada plešem, pojem,
klepetam in se družim s prijatelji. V lepem spominu mi bodo
ostali tudi šolski plesi, na katerih smo vedno veliko plesali in
se zabavali s prijatelji. Ker me veseli delo v pisarni, sem se
vpisala na Poslovno-komercialno šolo Celje, smer ekonomski
tehnik.

Sem Urška Pekošak. Med poukom sem resna in vedno
poslušam, ko pa se oglasi zvonec sem takšna, kot vsi drugi :
živahna, vesela. Rada se pogovarjam, poslušam druge. Moj
smeh vedno nasmeji še druge, ki so v bližini, saj se vedno
nasmejem do solz. Teče že deveto leto, kar obiskujem
mažoretke. Prosti čas izkoristim tako, da obiskujem PGD
Nova Cerkev, igram na klaviature, pojem v pevskem zboru
in še in še. Ker imam rada delo z otroki, sem se vpisala na
Gimnazijo-center, smer predšolska vzgoja. V srednjo šolo
bom vstopila še s kančkom plesnega znanja, saj smo se
vsako sredo učili in vadili nove plese.
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Moje ime je Uroš Videnšek. Sem vesele narave, občasno pa
kar preveč resen. Prihajam iz Loč pri Šmartinskem jezeru,
čemur je primeren tudi moj temperament. Rad sem med
ljudmi. Dobro se znajdem v delavnici ali na motorju. Zaradi
hitrega tempa se rad sproščam ob računalniških igricah, ob
katerih si dam duška pozno v noč. Rad se spoprimem s
težkimi matematičnimi nalogami. Obožujem nogomet, ki ga
igram skoraj vsak dan. Nogomet me zelo sprošča. Šolanje
bom nadaljeval na smeri strojni tehnik, saj že sedaj rad
popravljam različne stroje, ki mi pridejo pod roke.

Sem Nik Jakop in šolska leta bom ohranil v lepem spominu.
Sem eden redkih, ki mu je uspelo »preskočiti« kar cel razred.
Iz POŠ Nova Cerkev, kjer smo se med
materinskimi
razredničarkami počutili tako varne, sem namreč po
končanem 4. razredu osemletke »pristal« v 6. razredu
devetletke v Vojniku.
Ko sem v spremstvu očeta prišel prvič v Vojnik, sem glavo kar
skril med ramena, saj je bila šola velika in polna neznanih
ljudi.
Kar hitro pa sem si poleg znanja in različnih izkušenj pridobil tudi dobre prijatelje, s
katerimi se družim tudi popoldne in v času počitnic. Po štirih letih bom šolo zapustil
samozavesten in z jasnim ciljem, kaj hočem početi v življenju.
Ko pogledam nazaj, so bili sicer včasih težki trenutki, učenje, kontrolke, predvsem pa
so bila osnovnošolska leta lepi trenutki, ki so prehitro minili in nas pripeljali do
kažipota, ki ga je najtežje najti.
Naj zaključim z mislijo: Svet je okrogel in če se ti zdi, da je nekje nečesa konec,
je to morda lahko tudi začetek.
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9. A – razredničarka: Simona Žnidar
Anja Bauman
Matija Del Negro
Jaka Delčnjak
Zuzana Feterikova
Nik Jakop
Žiga Korošec
Teja Kovač
Rok Kroflič
Katja Mastnak
Martin Noner
Sabina Novačan
Domen Ovtar
Urška Pekošak
Anja Sivka
Urban Skalar
Žiga Skaza
Simon Skutnik
Rok Suholežnik
Jožef - Mark Škoflek
Mitja Škrablin
Martina Špes
Valentina Špes
Karin Štrljič
Tomaž Veber
Uroš Videnšek
Primož Žlaus
Natalija Žlavs
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Sem Marko Padarič. Stanujem v Arclinu, kjer je zelo lepo. Moj
najljubši šport je nogomet, ki ga že nekaj let tudi uspešno
treniram. Imam veliko dobrih prijateljev, ki mi vedno stojijo ob
strani, kadar jih potrebujem.

Sem Jaša Sodin, doma v Socki. Star sem 15 let in obiskujem
OŠ Vojnik. Mladost sem preživljal na Stranicah. Star sem bil 6
let, ko smo se preselili v Socko. Moj najljubši šport je nogomet
in kick box. Rad imam sladkarije. V prostem času najraje igram
računalniške igrice. Najboljši prijatelji, s katerimi se veliko
družim, so: Manuel, Benjamin, Matija, Jaka, Neja, Petra, Saša,
Barbara, Janez, Gregor, Luka, Matic K., Matic Kr., Matic Š.,
Marko, Blaž, Anže, David, Feri. Rad jem hamburgerje in kebab,
pijem pa jagodni sok.
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Sem Matic Zagorc. Star sem 16 let. Sem veselega značaja.
Rad imam motorje ter avtomobile. Uživam v vožnji z motorjem.
Rojen sem 8.2.1992. Moj vzornik je Rossi. Rad imam lepa
dekleta.

Sem Jernej Žerjav. Sem radoživ, znam pa biti tudi zelo
poreden. Rad igram nogomet. Moj vzornik je C. Ronaldo. Moja
najljubša jed je dunajski zrezek s pomfrijem. Zelo se razumem z
mojim najboljšim prijateljem Maticem Z. Star sem 15 let. Moj
rojstni dan je 5.maja. Rad igram računalniške igrice, ker me
sproščajo, ob njih pa tudi poslušam glasbo.

Sem Matic Kovačič, doma na Gmajni. Obožujem šport in
naravo, v prostem času se ukvarjam z rokometom in airsoftom.
V prihodnosti si želim ustvariti uspešno kariero in družino.

Sem Janez Smerkolj. Prihajam iz mirne vasice Nova Cerkev.
Sem vesel, zabaven in rad gledam za dekleti. Prosti čas
preživljam na igrišču, za knjigami ali pri prijateljih. Sem učenec
OŠ Vojnik, obiskujem pa tudi glasbeno šolo. Dolgčas preganjam
z glasbo in obiskujem gasilce, kjer sem z našo ekipo že dvakrat
prišel na Olimpijado. Vpisal sem se na Gimnazijo Celje - Center.
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Sem Gašper Skaza, hodim v 9.b razred. Doma sem v kraju
Novake. Rad imam živali in motorje. Sem veselega značaja, rad
gledam zanimive filme. Obiskujem OŠ Vojnik. Vpisal sem se na
ekonomsko gimnazijo.

Sem Gregor Stolec učenec 9.b in prihajam iz Nove Cerkve.
Od prvega razreda je že osem let, sedaj pa se odločam, kam
naprej. Rad imam glasbo in šport, uživam v naravi in se družim
s prijatelji. Igram saksofon in ljubiteljsko nogomet ter sem tudi
pri gasilcih.

Sem Brigita Hohler in obiskujem deveti razred. Doma sem v
Pristavi pri Vojniku. Stara sem 14 let. Rada se ukvarjam s
športom – odbojko. V prostem času pogosto peljem psa na
sprehod. Rada imam jagode, češnje, breskve, borovnice. Vpisala
sem se v vrtnarsko šolo v Celju, smer aranžer. Ne maram laži ter
neiskrenosti.

Sem Matic Kramaršek, doma iz Ilovce. Star sem 15 let. Rad
hodim v naravo in se ukvarjam s športom. Imam tudi psa in
muco.
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Sem Ajda Stropnik, vedno pozitivno naravnana oseba, ki se
zelo rada smeje. Obožujem dolge pogovore z mojo najboljši
prijateljico, sploh kadar govoriva o fantih. Ukvarjam se s
športom, rada smučam, kolesarim, se rolam in še marsikaj. V
šoli mi gre prav dobro in z uspehom sem zelo zadovoljna. Ne
maram jutra in zamorjenih, dolgočasnih ljudi, saj sem po naravi
zelo vesela in družabna. Upam, da bom vsem sošolcem in
učiteljem ostala v čim lepšem spominu.

Sem Saša Kroflič. Stara sem 15 let in obiskujem OŠ Vojnik.
Se zelo rada smejim in družim s prijatelji ter znanci. Kot vsak
mladostnik tudi jaz rada klepetam s prijatelji po MSN-ju. Veliko
časa pa preživim v naravi s svojo psičko Blondi. Sladkarije so
moja strast, posebno čokolada. Kot vsakega devetošolca je
tudi mene strah gimnazije ter misli na to, kako se bom
razumela z novimi prijatelji. Želim si, da se z mojimi
osnovnošolskimi prijatelji in prijateljicami ob vstopu v srednjo
šolo ne bomo pozabili, saj mi veliko pomenijo.

NEJA FINK
Sem 15-letno dekle, ki obiskuje OŠ Vojnik. Sem zelo
komunikativna, hkrati pa znam biti zelo zaprta oseba. Rada se
smejem (to vedo prav vsi, ki me poznajo), zabavam ter
ukvarjam s športom. Kot vsak najstnik zelo rada jem sladkarije,
posebej čokolado. Lahko bi rekla, da sem zelo družinska oseba,
saj obožujem otroke. Veliko mi pomeni družina in trenutki v njej.
Prijateljstvo pa je zame nekaj posebnega, saj mislim, da nihče
ne more skozi življenje brez prijateljev. Srečna sem, da imam
takšne prijatelje. Upam, da bom z njimi še naprej delila trenutke
sreče in žalosti.
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Sem Petra Vivod. Prva štiri leta sem hodila v šolo v Novi
Cerkvi, od 5. razreda najprej pa obiskujem šolo v Vojniku. Že
od začetka rada hodim v šolo, kjer imam veliko prijateljev.
Rada imam glasbo, sprehode in druženje s prijatelji. Ponavadi
sem vesela in se trudim pozitivno gledati na življenje. Vpisala
sem se na Gimnazijo Celje – Center in upam, da bom tudi tam
spoznala prave prijatelje in se imela tako lepo kot tu. Želim pa
si, da bi s sošolci še naprej dolgo ohranjali stike in da bi si
ostali v lepem spominu.

URŠKA VIDENŠEK
Sem Urška. 25. junija bom stara 15 let. Sem vesela, smešna
in realistična oseba. Rada poslušam glasbo in obožujem
umetnost ter risanje. Rada se tudi pogovarjam z najboljšo
prijateljico Kristino. Kadar sva skupaj, se pogovarjava o vsem.
V šoli imam dober uspeh in grem na Srednjo vrtnarsko šolo
Celje. Po značaju sem bolj lena, rada se zabavam. Ne
maram, da me ljudje, ki me sploh ne poznajo, obrekujejo. OŠ
Vojnik mi bo ostala v lepem spominu.

Sem Janja Kuzman, stara 14 let. Prihajam iz okolice Vojnika.
Poslušam različno glasbo. Rada imam prijatelje, čokolado,
RBD! Moj vzornik je Beyonce Knowles. Moja najboljša
prijateljica je Sonja, najljubša igralka pa Eva Longoria.

BENI VERBIČ
Sem Beni, vesel Vojničan. Rad se ukvarjam s športom in
treniram nogomet. Nerad hodim v šolo, čeprav imam rad tuje
jezike. Imam veliko prijateljev, s katerimi se dobro razumem.
Živim zelo zdravo, a obožujem sladkarije. V prostem času rad
gledam TV in igram računalniške igrice. Nekateri mi pravijo, da
sem lenoba, ampak moj življenjski moto je : SEM TO, KAR
SEM!!
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MANUEL WEDRA
Sem Manuel. Rodil sem se v Švici in se z 10-imi leti preselil v
Vojnik. Rad se ukvarjam s športom, predvsem z nogometom, ki
ga tudi treniram. S sošolci se odlično razumem in prav žal mi je,
da se bomo naslednjo leto razšli. Sem občutljiv, vesel in zelo
rad potujem. Do zdaj me še ni doletela prva ljubezen, ampak
mislim, da se bo to v Celju spremenilo. Moj moto je: Življenje ne
traja dolgo, zato uživaj vsako minuto.

Sem Matija Božnik, učenec 9.b razreda. Sošolci pravijo, da
sem zabaven in družaben. Po duši sem glasbenik, po srcu pa
športnik. Rad se ukvarjam tudi s konji. Igram klarinet in sem se
vpisal na glasbeno gimnazijo. Obožujem zaupljive in odprte
ljudi. Moj moto je: Bolj goniš, bolje gre!

Sem Jaka Kok. Imam veliko prijateljev, ki pravijo, da sem
zabaven. Veliko se družim z njimi. Ukvarjam se z elektroniko
in sem malo manj zagnan za šport. Doma sem včasih len,
včasih priden. Sem tehnični tip, zato bom šolanje nadaljeval
na tehnični šoli. Rad imam sladoled z okusom borovnice.

Sem Jasmina Hrovat, učenka OŠ Vojnik. V prostem času se
rada rolam, vozim s kolesom in družim s prijatelji. Ne maram laži,
neiskrenosti, nezaupanja. Sem pozitivna in iskrena oseba.Vpisala
sem se na Srednjo zdravstveno šolo Celje, ker bi rada pomagala
ljudem.
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BARBARA SKAZA
Ime mi je Barbara. Sem vesela, zmeraj zaljubljena do ušes. Imam
prijateljico, s katero si deliva vse skrivnosti in si pomagava. Prav tako
pa zaupam prijatelju, s katerim sem doživela lepe trenutke. Verjetno
skoraj vsi veste, da me zelo zanima ples. Rada jem sladkarije,
predvsem čokolado! V življenju so zelo pomembni prijatelji, ki mi jih
tukaj v osnovni šoli ni primanjkovalo. Upam pa, da bo tako tudi v
srednji šoli. Sledim življenjskemu vodil : Bodi to, kar si.

Sem Matic Šket. Obiskujem Osnovno šolo Vojnik in sem po naravi
vesel ter nasmejan. Rad se tudi družim s svojimi prijatelji, s katerimi
včasih naredimo kakšno neumnost. Moj razred mi bo ostal v lepem
spominu, saj se zelo razumemo. Upam, da bo tako ostalo še naprej
in da se kljub temu, da gremo v srednje šole, ne bomo prenehali
družiti.
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9. B – razredničarka: Marjeta Krušič
Matija Božnik
Neja Fink
Brigita Hohler
Jasmina Hrovat
Jaka Kok
Matic Kovačič
Matic Kramaršek
Saša Kroflič
Janja Kuzman
Marko Padarič
Barbara Skaza
Gašper Skaza
Janez Smerkolj
Jaša Sodin
Gregor Stolec
Ajda Stropnik
Matic Šket
Benjamin Verbič
Urška Videnšek
Petra Vivod
Manuel - Tobias Wedra
Matic Zagorc
Jernej Žerjav
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ČATER BOŠTJAN: Rad se družim s prijatelji in sem živahen.
Moji hobiji so igranje nogometa, vožnja z motorjem in brskanje po
internetu. Moj najljubši letni čas je poletje.

ANDERLUH LUKA: Star sem 15 let in doma v Šmartnem. V
prostem času rad igram rokomet in računalniške igre. Šolanje
bom nadaljeval na Poslovno-komercialni šoli.
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JURGEC UROŠ: Sem v glavnem vesel in vedno nasmejan.
Prosti čas najraje preživljam s prijatelji, ko pa sem sam, najraje
pogledam za lepimi slovenskimi dekleti. Rad igram nogomet,
kolesarim in igram flavto. Najbolj uživam, ko koga nasmejim ali
pa ko kaj zapojem. Moj življenjski moto je: »Če ne gre, pa
porinemo!«

KOPRIVNIK SARA: Imam veliko hobijev, med njimi košarko,
nekaj časa sem sodelovala v ŠKL. Obožujem sobote, gledanje
filmov in branje revij, risanje, nadvse pa sovražim knjige.
Vpisala se bom na Gimnazijo, saj se še nisem odločila, kaj
bom v življenju počela.

KOPRIVNIK SAŠA: Stara sem 15 let, v prostem času rada
berem in gledam TV. Nekaj časa sem sodelovala v ŠKL.
Šolanje bom nadaljevala na Poslovno-komercialni šoli v Celju.

KOŠTOMAJ URŠKA: Sem iz Vojnika, stara 15 let. Dve leti
sem igrala košarko za šolsko košarkarsko ligo in že osem let
pojem pri mladinskem pevskem zboru. Po naravi sem prijazna,
samozavestna in se rada smejim. V prostem času rada gledam
televizijo, kolesarim, igram košarko in berem. To leto sem se
pridružila tudi skavtom. Vpisala sem se v program
okoljevarstvenega tehnika.
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KRESNIK URŠA: Sem punca, vedno pripravljena na vse. Sem
svojeglava, a cilje, ki si jih zadam, rada uspešno opravim. Ko
sem svojo najboljšo prijateljico vprašala, kako bi me opisala z
eno besedo, je odgovorila, da sem pozitivček. Starši pa bi po
vsej verjetnosti dodali še, da sem lena. Tu imam veliko
prijateljev, zato upam, da se bodo ta prijateljstva ohranila tudi,
ko gremo vsak svojo pot.

KRAŠOVEC LUCIJA: Stara sem 15 let in doma v Arclinu. Vseh
devet let pojem pri šolskem pevskem zboru. Rada rišem,
kolesarim in berem knjige. Zelo rada imam živali, še posebej
delfine. Že dve leti obiskujem skavte. Sem vesela, zabavna,
zanesljiva in polna takšnih in drugačnih idej. Vpisal sem se v
program okoljevarstvenega tehnika.

KROFLIČ NIKO: Zelo rad igram računalniške igrice, učim se
pa ne preveč rad. V prostem času se družim s prijatelji. Rad
sem v naravi. Doma večkrat poprimem za kuhalnico in se
odlično znajdem pred štedilnikom. Ko sem primerne volje,
igram flavto. Rad sem v naravi. Rad imam novosti in uživam v
neznanem. Želim postati računalniški tehnik.

LEDL KRISTINA: Stara se 14 let in večino časa zmerne volje.
Kadar ne hodim v šolo, obiskujem glasbeno šolo Žalcu, kjer
igram violino in klavir. Sem tudi članica Simfoničnega orkestra
GŠ Žalec in Celjskega godalnega orkestra. Že dve leti
obiskujem tudi Konjeniški klub Celje v Škofji vasi. Poleg učenja
rada berem in poslušam glasbo. Moja najljubša barva je rdeča,
od živali sta mi všeč volk in konj.
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MAJER JAKA: Doma sem v Zadobrovi. V prostem času rad
igram nogomet in razmišljam o življenju, znanosti … Moj
najljubši predmet je fizika in zamikalo me je, da bi se vanjo
poglobil na srednji šoli. Šolanje bom nadaljeval na I. gimnaziji
v Celju.

MARGUČ ANDREJ: Doma sem v Malih Dolih. Zelo rad sem
v naravi. Moji hobiji so nogomet, kolesarjenje, plezanje in
vožnja z motorjem.

MAJGER VIKTORIJA: Stara sem 14 let. Rada berem in
gledam kriminalke. V prostem času se družim s prijatelji in z
družino. Do četrtega razreda sem obiskovala I. osnovno šolo v
Celju. Sem vesela oseba, ki rada pomaga in v smeh spravi ljudi
v okolici. Za poklic se še nisem odločila, zato sem se vpisala na
Gimnazijo Lava.

NOVAK ANJA: Stara sem 14 let. Včasih sem tečna in se malo
"odklopim" iz družbe. Imam kar nekaj prijateljic in tudi prijateljev.
V šoli mi ne gre ravno dobro, a če se potrudim, lahko celo nekaj
dosežem. Sem veselega značaja, malokdaj sem žalostna. Zelo
rada hodim na bowling s prijateljicami. Živim v Šentjungertu, kjer
mi je zelo všeč. Najraje se družim z Majo, Špelo, Janjo, Kristino,
Marušo, Sašo in tako naprej. Moj moto je: »Če hočem, tudi
zmorem!«
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OGRAJŠEK ŠPELA: Doma sem v Šmartnem. Rada rolam,
kolesarim in igram namizni tenis. Zanima me računalništvo,
rada hodim v kino. Šolanje bom nadaljevala na Poslovno
komercialni šoli.

POTOČNIK MAJA: Doma sem v Šmartnem. Stara sem 15 let,
po horoskopu sem bik. Sem prijazna, samozavestna in vesela,
sovražim zahrbtnost, hinavščino in laži. Trenirala sem košarko v
ŠKL. Moji hobiji so: poslušanje rock, pop in R&B glasbe, rolanje,
ples in druženje s prijatelji. S plesom se ukvarjam že pet let. Zelo
rada sem z Anjo, Lucijo, Urško, Uršo, Kristino, Špelo, pa seveda
še z drugimi. Moji najljubši predmeti so mobitel, predvajalnik mp3
in računalnik. Zelo rada imam čokolado Milko. "Ful" bom
pogrešala svoje prijatelje, ko se bomo razšli.

PALIR MATEJ: Star sem 15 let in živim v Vojniku. Rad igram
nogomet in košarko. Rad sem tudi na snegu. Moji hobiji so
vožnja z motorjem, plezanje in plavanje.

PRELOŽNIK NINA: Sem vesela oseba, v prostem času rada
berem in se sprehajam po naravi. Zelo rada hodim tudi po nakupih
s svojimi prijateljicami, saj se pri tem zelo zabavamo, čeprav nikoli
ne kupimo veliko!! V šoli mi gre dobro, sem članica pevskega
zbora. Ker še ne vem, kaj bi rada počela v življenju, sem se vpisala
na I. gimnazijo. Upam, da se bom tudi na gimnaziji imela tako
super, kot se imam tukaj!
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PRISTOVŠEK KRISTINA: Trmasta, svojeglava, uporniška,
vedno pripravljena pomagati – so besede, s katerimi me
opisujejo prijatelji. Na maram šole, zato vedno iščem izgovore,
da se ji lahko izognem. Rada spoznavam nove ljudi in imam
veliko znancev. Na prvo mesto postavljam prijatelje in družino.
Sem zabavna in vedno povem svoje mnenje. Rada poslušam
glasbo in hodim ven. Upam, da bomo s sošolci ohranili stike.

RAVNAK TAMARA: Rada se smejem in v smeh spravljam tudi
druge. Ko pridem iz šole, je prva stvar, ki jo naredim, da
vklopim radio, saj mi glasba pomeni nekaj nujnejšega v
življenju. V prostem času rada berem in igram košarko, po
televizijo skoraj redno spremljam nogomet. Ker prihajam iz
Lenarta v Slovenskih goricah, imam mariborski naglas in zaradi
tega se prijatelji večkrat iz mene norčujejo. Sem tudi suha
(presuha), kar gre nekaterim puncam v nos, jaz pa bi rada
imela nekaj kilogramov več.

ŠTRAUS BLAŽ: Živim v Otemni. Moji hobiji so nogomet,
košarka in računalniške igrice.

VERDEV VID: Spadam med bolj zaspane in ne preveč resne
učence. Sem umetniški tip človeka. Rad se zabavam, posebej
sem vesel v ženski družbi. Od vseh predmetov mi je najljubša
matematika. Igram harmoniko.
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TEKAVC TOMAŽ: Prihajam iz Slatine v Rožni dolini. Hodim v 9.c,
kjer se sošolci zelo dobro razumemo. Rad se ukvarjam s športom,
z računalniškimi igricami in astronomijo. Vpisal sem se na
Kajuhovo gimnazijo.

VOZLIČ DEJAN: Star sem 14 let in živim v Šmartnem. Rad
igram košarko in računalniške igrice. Moj najljubši predmet je
računalništvo. Šolanje bom nadaljeval na Gostinski šoli v
Celju.

ŽGAJNER JAN: Star sem 14 let in pol. Po naravi sem vesel, če
pa me kdo razjezi, to ni dobro. Sem ljubitelj vseh domačih živali
razen muc, ker sem alergičen na mačjo dlako. Ukvarjam se z
deskanjem na snegu, s kolesarjenjem, drsanjem, rolanjem in
surfanjem po internetu, nikakor pa ne z učenjem. Rad gledam
komedije in akcijske filme ter igram računalniške igrice. Rad
berem revije za najstnike, knjig pa sploh ne maram. Od šolskih
predmetov mi je najljubša športna vzgoja. V šoli imam najraje
odmore in malico!

SITAR ANDREJ: Moji hobiji so
nogomet in gledanje filmov.
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9. C – razredničarka: Lijana Žerjav Žilavec
Luka Anderluh
Boštjan Čater
Uroš Jurgec
Sara Koprivnik
Saša Koprivnik
Urška Koštomaj
Lucija Krašovec
Urša Kresnik
Niko Kroflič
Kristina Ledl
Jaka Majer
Viktorija Majger
Andrej Marguč
Anja Novak
Špela Ograjšek
Matej Palir
Maja Potočnik
Nina Preložnik
Kristina Pristovšek
Tamara Ravnak
Andrej Sitar
Blaž Štraus
Tomaž Tekavc
Vid Verdev
Dejan Vozlič
Jan Žgajner
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