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

Dragi učenci!
Dovolite, da si za uvod sposodim misel angleškega književnika Oscarja Wilda: »Živeti je
najredkejša stvar na svetu. Večina ljudi namreč samo obstaja, in to je vse.«
Kaj pa sploh pomeni živeti? Živiš takrat, ko si drzneš sanjati, ko si upaš priznati svoje
sanje in se jih trudiš tudi uresničiti.
Konec koncev, zakaj pa ne bi poskušali segati po zvezdah na nebu? Četudi nam jih ne bo
uspelo doseči, nam bo morda na rokah ostal vsaj zvezdni prah. To pa tudi ni kar tako.
Generacija 2008/2009, ne dopustite, da bi kdaj samo obstajali. Živite svoje sanje in svoje
življenje!
Gregor Palčnik, prof.
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Sem Patricija Majger, prihajam iz Pristave. Skavte obiskujem že
osmo leto. Ker rada pojem, obiskujem šolski pevski zbor od prvega
razreda. Osvojila sem dve priznanji iz logike, šest Vegovih priznanj,
Proteusovo priznanje in tri zlata priznanja iz nemške bralne značke.
Vseh osem let sem osvojila bralno značko. V prostem času rada
berem, kolesarim, gledam televizijo. Ker me veseli kemija, sem se
vpisala na Šolski center Celje, smer kemijski tehnik.

Sem Urša Košar in prihajam iz Ivence. Med prostim časom se
ukvarjam z glasbo – igram klavir, se družim s prijatelji, moja
strast je nakupovanje, že stoletje obiskujem šolski pevski
zbor… Naprej bi se rada vpisala na okoljevarstveno šolo, saj
bi rada prispevala svoj delež naravi. Prizadevam si tudi, da
osveščeno skrbim za okolje.

Sem Gregor Blazinšek. Doma sem v Ivenci. Prijatelji me
opisujejo kot prijaznega, zabavnega ter včasih preveč trmastega,
če mi kakšna stvar ne uspe. V svojem prostem času igram
košarko, ki jo pri KK Vojnik treniram že peto leto. Rad igram
tudi računalniške igrice, se vozim s kolesom, družim s prijatelji
ter se vedno bolj posvečam jadralnemu padalstvu. Sem trmast in
vztrajen hkrati, saj če mi kakšna stvar spodleti ali če je ne uspem
narediti, tako dolgo preizkušam, da mi na koncu, čeprav po
dolgem času, vedno uspe. Moji cilji v življenju so predvsem to,
da bi uspešno končal fakulteto za strojništvo ter postal
komercialni pilot. Vpisal se bom na Gimnazijo Lava.
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Sem Aleš Kitek. Star sem 14 let. V prostem času se ukvarjam z
nogometom, brskanjem po internetu … Treniram nogomet. Po
poklicu bi rad bil avtoserviser. Moja najljubša predmeta sta
angleščina in športna vzgoja.

Sem Žiga Apotekar in sem star 15 let. Živim v Šmartnem v
Rožni dolini. Rad delam na kmetiji. V prostim času pomagam
atiju, igram računalniške igrice, se vozim s kolesom in še bi
lahko našteval. Moj najljubši predmet je matematika. Med
počitnicami sem pri omi in pomagam pri raznih opravilih.

Sem Nejc Žolnir, star bom 15 let. Prosti čas »zapravljam« ob
električni kitari in ob igranju košarke. Vpisal se bom na srednjo
zdravstveno šolo, saj bi rad postal fizioterapevt. Že dolgo obiskujem
šolski pevski zbor. Sem optimist, ki se rad ukvarja s športom.

Sem Matej Čakš in sem iz Vojnika. Zelo rad se ukvarjam s
športom. Štiri leta sem treniral v nogometnem klubu v
Vojniku. Moji hobiji so nogomet, kolesarjenje, deskanje in
vožnja z motorjem. Posebno pa se rad družim s prijatelji.
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Sem Siniša Vasiljevič iz Socke, oktobra bom star 15 let.
Prijatelji bi me opisali kot optimističnega, trmastega,
veselega in živahnega, malo pa tudi hiperaktivnega, vendar
če bi še kdo starejši kaj dodal, bi bilo to verjetno, da se
sigurno ne učim rad. Čeprav sem malo len, vseeno zelo rad
poprimem za kakšno metlo ali kuhalnico, se pravi, da mi
gospodinjska dela ležijo. Rad imam šport, zabave in
velikokrat zaigram na klavir, čeprav nisem privrženec
klasične glasbe. Šola mi bo ostala v lepem spominu na prve
ljubezni, lumparije in dobre ocene.

Žiga Krajnc, 9.a
Sem prijazen in dobrodušen fant, star 14 let, ki vedno pomaga. V
prostem času se ukvarjam s športom, veliko pa tudi igram
računalniške igrice in gledam televizijo. Rad poslušam glasbo in
na svet gledam optimistično. Zelo rad se tudi zabavam s
prijatelji. Kadar pa se je treba učiti, sem lenoba.

Sem Rebeka Gračner, stara 15 let. Sem optimistična in zelo
uporniška. Sovražim učenje, branje knjige in šolska tekmovanja…
V prostem času poslušam glasbo, najraje pa se z najboljšimi
prijatelji zabavam ali pogovarjam. Osnovna šola Vojnik mi bo
ostala v lepem spominu. Najbolj se bom spominjala učiteljev, ki so
vsak dan izgubljali glave, ker so nas morali miriti.
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Katarina Ograjšek
Sem vesela ter prijazna oseba, včasih tudi malo tečna. V prostem
času se rada ukvarjam z glasbo, pravzaprav igranjem sintisajzerja.
Rada ustvarjam, aranžiram, pojem, rišem, pišem pesmi, rada pa sem
tudi pred računalnikom in televizijo. Rada imam tudi naravo in njene
čudeže. Rada bi postala aranžerski tehnik, ker rada aranžiram ter
ustvarjam. Na žalost bi starši raje videli, da bi se učila tujih jezikov,
a jaz tega nočem. Vem, kaj znam in sem sposobna storiti. Prepričati
se pač ne dam, ker me vesli, kar počnem.

Sergeja Tekavc
Sem vesela in prijetna oseba. V prostem času najraje gledam
televizijo, grem v naravo in se družim s prijatelji. Rada poslušam
glasbo, hodim v kino, igram biljard …
Vpisala sem se na I. gimnazijo v Celju in upam, da se bom s
prijatelji še velikokrat videla, čeprav se bodo naše poti razšle.

Sem Ana Vozlič, prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini.
Vpisala sem se na Gimnazijo Lava, saj še ne vem, kaj bi
bila po poklicu. V prostem času sem pred računalnikom,
igram odbojko, se družim s prijatelji in fantom. Z njimi čas
hitro mine in se imamo vedno lepo. Rada se tudi rolam,
kolesarim in obožujem čokolado. Sem zaupljiva in prijetna
oseba, vendar pa se včasih za male stvari preveč
obremenjujem. Sem tudi radovedna oseba, večina stvari me
zelo zanima. Rada bi ostala takšna, kot sem in se ne bi za
nikogar spreminjala. Osnovno šolo bom imela v lepih
spominih.
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Matic Zakonjšek … Zanimiva osebnost, bi lahko rekli …
Drugi me opisujejo kot prijaznega, nasmejanega in
ravnodušnega … Pravijo, da sem tudi dober prijatelj, na kar
sem zelo ponosen.
Ja, težko je biti glasbenik po srcu in športnik po duši. Zelo
rad se dobivam s prijatelji, s katerim kar pogosto zahajam v
kino ali pa na »drink«. Z veseljem igram tolkala na
glasbeni šoli v Celju, zato sem se vpisal na glasbeno
gimnazijo in opravil tudi sprejemne izpite. Kot za mnoge
druge najstnike tudi zame velja, če ne gre, pa porinemo.
Čeprav radovednost baje ni lepa čednost, mene vedno
pripelje do novih prijateljev, do novih nasmehov.

Sem Urban Strenčan, tudi Babči, Babč, Bafti … Sem zelo
pozitivna oseba, zelo rad se družim s prijatelji, ki mi veliko
pomenijo. Rad se vozim s kolesom in uživam v naravi s psom.
Zelo rad imam pico, sladoled in kokakolo. Mislim, da bom postal
kakšen načrtovalec ali pa kaj podobnega. Čas pa rad preživim
tudi pred računalnikom, igram košarko ali pomagam pri hišnih
opravilih.

Sem Blaž Doler. Sem ves čas nasmejan in malokdaj slabe
volje. Kličejo me Doli, Dolero … Štiri leta igram košarko
za KK Vojnik. Drugače pa veliko časa presedim pred
računalnikom, na kolesu, pred televizijo, s prijatelji ter z
mojim psom. Vpisal sem se na Gimnazijo Lava. Postati
želim elektrotehnik.
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Sem Timej Vengušt. Sem zelo pozitiven in zabaven. Zelo rad igram
košarko, saj jo že štiri leta treniram v KK Vojnik. Moji ostali hobiji
so igranje računalniških igric in gledanje televizije. Zelo rad se
zabavam s svojo punco in prijatelji. Rad hodim v kino in na zabave.
V zelo vročih dneh pa se rad sladkam s čokolado in pijem limonado.
Vpisal sem se na Gimnazijo Lava, kateri poklic bi rad opravljal, pa
še ne vem.

Sem Urška Majhenič. 7. 7. bom stara 15 let. Sem
»odštekana«, svojeglava, uporniška, zaljubljena in
optimistična oseba. Obožujem glasbo in ni dneva brez nje.
Popoldneve preživim z najdražjimi prijatelji ter fantom
Nikom, tako da mi ni nikoli dolgčas. Rada se zabavam in
poležavam na soncu. Ne maram šole, tekmovalnih ter
samovšečnih ljudi. Želim se vpisati na frizersko šolo, saj me
že od malih nog navdušuje striženje. OŠ Vojnik mi bo
vedno ostala v najlepšem spominu, saj smo skupaj preživeli
noro zabavnih osem let.

Sem Andrej Oprčkal, prihajam iz Socke. V prostem času se rad družim s
prijatelji, sem pred računalnikom ali se ukvarjam s športom. Od petega
razreda igram košarko v KK Vojnik, kjer smo kar uspešni. Rad jem pice
in pijem limonado. Po značaju sem dobrosrčen, prijazen, na trenutke tudi
muhast in trmast. Sem tudi srečno zaljubljen in imam veliko dobrih
prijateljev, s katerimi upam, da bomo ohranili stike še naprej. Vpisal
sem se na Gimnazijo Celje – Center. Kaj želim postati, še ne vem. OŠ
Vojnik mi bo za zmeraj ostala v dobrem spominu.
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Sem Klemen Brodej in sem iz Socke. Zelo rad sem v naravi. S
prijatelji se večkrat dobimo na igrišču in zaigramo nogomet. Igram
klarinet pri godbi na pihala Nova Cerkev. Moji hobiji so igranje
računalniških igric, nogometa in vožnja z motorjem. Vpisal sem se
na Šolski center Celje – smer elektrikar.

Sem Benjamin Zupanek iz Socke. V prostem času igram
računalniške igrice, se vozim s kolesom in z motornim
kolesom. Rad hodim v šolo, ker so tam moji sošolci. Sem
miren in len fant. Ne maram določenih predmetov v šoli in
učenja. Rad pomagam staršem, še posebej pri moških
opravilih. Rad bi postal mehanik.

Sem Tilen Kačičnik, star sem 14 let. V prostem času se ukvarjam s
športom, vozim s krosom in s štirikolesnikom. Rad se družim s
prijatelji. Moj najljubši predmet je športna vzgoja. Rad skejtam in
poslušam rap glasbo.

Sem Lucijan Močenik, star sem 14 let. Obiskujem šolo v
Vojniku. Zelo rad imam sladkarije, predvsem sladoled.
Računalniške igre in gledanje televizije zapolnjujeta največ
mojega prostega časa. Zelo rad pomagam pri kuhinjskih
opravilih. Na pomoč pa priskočim tudi bratu. Učenje ni ravno
moja odlika. Včasih sem nagajiv, vedno pa rad pogledam za
lepimi dekleti. Rad bi postal strojni tehnik.
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UČENCI 9.a
PRIIMEK IN IME
1 Apotekar Žiga
2 Blazinšek Gregor
3 Brodej Klemen
4 Čakš Matej
5 Doler Blaž
6 Gračner Rebeka
7 Kačičnik Tilen
8 Kitek Aleš
9 Košar Urša
10 Krajnc Žiga
11 Majger Patricija
12 Majhenič Urška
13 Močenik Lucijan
14 Ograjšek Katarina
15 Oprčkal Andrej
16 Strenčan Urban
17 Tekavc Sergeja
18 Vasiljevič Siniša
19 Vengušt Timej
20 Vozlič Ana
21 Zakonjšek Matic
22 Zupanek Benjamin
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Sem Tadeja Stožir, stara skoraj že 15 let (konec meseca julija).
Po naravi sem zelo uporniška, vesela, živahna in predvsem rada
govorim (to vedo vsi, ki me poznajo). V šoli mi je všeč
predvsem zaradi prijateljev, sicer pa v šolo ne hodim prav rada.
Vem pa, da se učim samo zaradi sebe, zato kar nekaj časa
preživim tudi za knjigami in zvezki. V prostem času zelo rada
poslušam glasbo, gledam televizijo, se družim s prijatelji in
predvsem veliko časa namenim mojem psu Taysonu, ki ga
imam zelo rada. Saj veste, pes je človekov najboljši prijatelj.
Zelo rada imam tudi svojo družino, ki mi veliko pomeni (sem
zelo družinska oseba, saj obožujem otroke). Prijateljstvo je
zame nekaj najlepšega, saj mislim, da nihče ne more brez
prijateljev. Svoje prijatelje imam zelo rada in upam, da se bom
z njimi še veliko videvala. Če pa me naslednjih nekaj let vidite v Celju, me le pocukajte
za rokav, saj vedno rada vidim sošolce (no, sedaj že bivše). Moj življenski moto pravi, da
se vsaka stvar zgodi z določenim namenom. Šolanje bom nadaljevala na Srednji
zdravstveni šoli Celje.

Janja Lavbič
Prihajam iz okolice Vojnika. V prostem času se ukvarjam s
tekom na daljše proge in kolesarjenjem. Moj najljubši šport je
košarka, ki sem jo trenirala dve leti v šolski košarkarski ekipi.
V življenju mi največ pomenijo ljubezen, družina in moji
prijatelji. Moja najboljša prijateljica je Sara. Sem tudi srečno
zaljubljena. Zelo rada se posladkam z jagodno čokolado. V
prostem času se rada usedem pred televizijo in si ogledam
kakšno špansko nadaljevanko. Po horoskopu sem bik,z ato me
prijatelji poznajo kot zelo trmasto in prijateljsko osebo. Vpisala
sem se na I. gimnazijo v Celju. Po poklicu želim postati
učiteljica geografije.

Sem Nina Majcen. Stara sem 15 let in živim v Vizorah. Po
horoskopu sem levinja, kar se opazi tudi v mojem značaju. Sem
hitro vzkipljiva in razvajena, vendar vedno nasmejana in prijazna.
Obiskujem zadnji letnik glasbene šole in igram klavir. V prostem
času rada igram nogomet, plešem, deskam in kolesarim. Dneva ne
morem preživeti brez MSN-a, telefona in televizije (Rebelde).
Sem tudi srečno zaljubljena. Sem najmanjša, vendar se strup
skriva v majhnih stekleničkah … Obožujem grozljivke in
vijolično barvo. Imam najboljšo prijateljico Heleno in veliko
dobrih prijateljev, za katere upam, da bomo ostali v dobrih stikih.
Vpisala se bom na I. gimnazijo v Celju. In kaj si želim postati?
Dobra odvetnica. Moj življenjski moto pa je: Šele takrat, ko nekaj
izgubiš, spoznaš, kaj si imel.
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Sem Helena Bobik. Stara sem 15 let in živim v Pristavi. Sem
vedno nasmejana in dobre volje. V prostem času rada rolam in
se družim s prijatelji. Po horoskopu sem dvojček in sem zelo
trmasta in hitro zamerljiva. Imam najboljšo prijateljico Nino in
veliko drugih prijateljev. V šoli sem pridna ampak se nerada
učim. Najraje obiščem Nino saj vedno kaj ušpičiva in se imava
lepo. Velikokrat gledam mehiške nadaljevanke in poslušam
glasbo (Basshunter, RBD, Rihanna …). Zelo rada imam svojo
družino saj mi vedno stojijo ob strani in me spodbujajo.
Vpisala sem se na srednjo zdravstveno šolo Celje, ker rada
pomagam ljudem.

Anita Kosi
Mnenje mojih prijateljev o meni je zelo različno. Eni pravijo, da
sem dobra prijateljica, drugi da sem vredna zaupanja, vsi pa se
strinjajo da sem nora. No, sama vam lahko o sebi povem, da sem
zelo, ampak resnično zelo lena. Zato tudi najraje ležim na postelji
in poslušam glasbo, saj je kar koli druga zame precej naporno. In
mogoče se sliši precej čudno, ampak verjamem v resnično in pravo
ljubezen. Moj moto je, da uživaj svoje življenje, saj je samo eno.

Mateja Gobec Ribar
Sem Mateja Gobec Ribar. Tisti, ki me ne poznajo dobro,
večkrat pravijo, da sem zelo mirno dekle, prijatelji pa pravijo
ravno obratno. V prostem času rada poslušam glasbo in se
družim s prijatelji. Veselijo me tuji jeziki in geografija, zato
bom nadaljevala šolanje na srednji turistični šoli.
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Sara Razgoršek
Sem Sara Razgoršek in živim v Zadobrovi. V letošnjem
šolskem letu sem obiskovala 9.b razred. Čeprav ne hodim rada
v šolo, imam najraje druženje s prijatelji med odmori. Moja
najboljša prijateljica je Janja. Prosti čas rada preživljam v
naravi ali s prijatelji. Rada tudi poslušam glasbo in se ukvarjam
s športom. Vpisala sem se na I. gimnazijo v Celju. Moj moto
je: DVDuživaj življenje, kolikor se ga da.

Urška Oprčkal
Sem štirinajstletno dekle, ki zelo glasno govori in je rada v
družbi prijateljev ter se rada zabava. Svoj prosti čas preživljam s
prijatelji, rada poslušam glasbo in treniram košarke. Za glasbo
me je navdušila mami, za košarko pa ati. Veliko pojem ter igram
klavir in harmoniko. Rada imam živali, najraje pa imam mačke,
še posebno tiste majhne, ko še niso samostojne. Veliko
fotografiram naravo in tudi sebe. Seveda si vsak dan vzamem čas
za prijatelje, zato ne pozabim sesti pred računalnik. Zelo rada
imam sladkarije in obožujem nakupe z mamico ter s svojimi
prijateljicami. Obiskujem tudi Špesov dom, ker me veseli delo z
ljudmi, zato se bom vpisala na srednjo zdravstveno šolo.

Neža Zeme
Prijatelji bi me opisali kot veselo, prijazno, včasih mirno,
vedno pripravljeno pomagati, nagajivo, včasih tudi
uporniško … Ko nisem zunaj s prijatelji, igram klavir, hodim
po trgovinah, se ukvarjam z živalmi, rada tudi igram odbojko
in jezdim. Vpisala sem se na ekonomsko gimnazijo. Ko
končam šolanje, upam, da bom postala profesorica.
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Sem Tomaž Kamenik in prihajam iz Vizor. Obiskoval sem OŠ
Vojnik, v času osnovne šole pa sem bil aktiven na športnem in
glasbenem področju. Že od 8. leta dalje me navdušuje igranje
harmonike, zato redno obiskujem glasbeno šolo in tudi doma
pridno vadim, seveda pa jo rad vzamem v roke tudi ob kakšnih
drugih priložnostih. Navdušen sem tudi nad petjem, zato sem
obiskoval šolski pevski zbor, s katerim smo obiskovali nove
prijatelje in dežele. Poleg glasbene šole se rad družim v krogu
gasilcev, saj sem sam član Gasilskega društva Nova Cerkev.
Glede na moj pester urnik, sem uspešno končal osnovno šolo in
se odločil za nadaljnje šolanje na Šolskem centru Celje – smer
strojništvo, saj sem že kot otrok rad stikal po torbah mojstrov ter
se igral s cevmi in opazoval njihovo delo. Prav tako sem tudi
sam že preizkusil svoje znanje.

Sem Svit Okrožnik, star sem 15 let. Živim v Vojniku. Sem
zabaven, v prostem času igram kitaro, rad se zabavam,
najraje pa imam piknike s prijatelji. Sem skavt, rad imam
otroke in dekleta. Vpisal sem se na zdravstveno šolo.

Za tiste, ki me še ne poznate, sem Sara Juvan, prijatelji me
kličejo tudi Sajs paradajs. Predvsem sem duhovita oseba,
polna energije, vedno pripravljena ušpičiti kaj novega.
Obožujem čokolado in umetnost, v prostem času se
družim s prijatelji in kolesarim.
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Sem Ana-Marija Štante. Prihajam iz okolice Vojnika. Stara
sem 14 let in letos zaključujem deveti razred osnovne šole
Vojnik. Po horoskopu sem škorpijon. Vso osnovno šolo sem
obiskovala pevski zbor in tudi odšla na gostovanje na
Češko. Tri leta sem igrala za ŠKL ekipo naše šole. Treniram
košarko pri ŽKK Merkur Celje in sem skavtinja stega
Rakove steze na Frankolovem. V prostem času se ukvarjam
z jadralnim padalstvom in ostalimi adrenalinskimi športi.
Rada imam naravo, živali in otroke, zato sem se vpisala na
Gimnazijo Celje – Center, smer predšolska vzgoja.

Sem David Pekovšak in prihajam iz Vizor. Večino svojega
prostega časa preživljam v družbi prijateljev, igram
računalniške igrice in se ukvarjam s športom. Obiskujem tudi
gasilce v Novi Cerkvi. Šoli ne posvečam preveč časa. Zelo
rada se zabavam in družim s prijatelji.

Sem Gašper Ribič in prihajam iz Vizor. Star sem 14 let.
Letos končujem osnovno šolo in odhajam na Srednjo
zdravstveno šolo Celje. V prostem času gledam televizijo,
tečem, se sprehajam in se rolkam. Rad se družim s prijatelj,
posebej z Maticem in Urbanom.

Sem Primož Šibanc, prihajam iz Socke. Poleg tega, da jezim
mamo, sem veliko časa pred računalnikom ali televizijo.
Veliko časa preživim s prijatelji, s katerimi velikokrat
ušpičimo kakšno neumnost … V šoli sem bolj len, saj se ne
trudim kaj preveč. Rad imam dolge sprehode po plaži.
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Moje ime je Nejc Cehner in prihajam iz Vizor. Sem zelo nadarjen za
glasbo, in sicer igram tri inštrumente. Sintisajzer oz. klavir igram že
devet let, diatonično harmoniko igram eno leto in pol ter hodim h
godbi na pihala Nova Cerkev, kjer igram klarinet. Obiskujem tudi
gasilce v Novi Cerkvi. Sem zelo družabna oseba in se zelo rad
zabavam. V prihodnosti nameravam postati kemik.

Sem Žiga Pangerl in prihajam iz Konjskega. Star sem 14 let.
Rad se ukvarjam s športom. Najraje imam košarko in
nogomet, slednjega pa tudi treniram. Doma imam tudi psa z
imenom Rio, s katerim se rad igram in hodim na sprehode.
Sem živahen in zelo športno aktiven. Šolo želim nadaljevati
na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje, smer turistični
tehnik. Za ta poklic sem se odločil zato, ker bi rad potoval
po svetu.

Sem Urban. Živim v Ivenci. Imam sestro. Drugo leto igram bas
kitaro. Sem fant, ki rad hodi na dolge sprehode v naravo, še raje
pa zraven popeljem še kakšnega prijatelja.

Sem Matic Hrovat, sem star 14 let. Doma sem v Hrenovi.
Letos je zadnjo leto OŠ, nato se mislim vpisati na ŠCC,
smer tehniška gimnazija. Igram runescape, poleg tega pa
še kitaro.
Treniram atletiko na Kladivarju.
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Sem Rok Koštomaj, učenec 9.b. Prihajam iz Gmajne pri Vojniku.
Sem bolj mirne narave, cenim življenjske vrednote in se znam v
družbi tudi razživeti. Rad se družim s prijatelji, ukvarjam se s
športom, predvsem s košarko, zadnje čase pa se preizkušam tudi
v glasbi. Najbolj uživam pri smučanju in pri spremljanju
adrenalinskih in drugih športov. V šoli sem rad bolj v ozadju in
neopazen, vendar željan učnih uspehov. Vpisal sem se na
Gimnazijo Celje – Center, kjer upam, da bom spoznal svoj
življenjski cilj.

Sem Martin Melanšek, star sem 14 let. Doma sem v Višnji
vasi. V letošnjem šolskem letu zaključujem osnovnošolsko
izobraževanje. Vpisal sem se na Gimnazijo Celje – Center,
saj se še nisem čisto odločil, kaj bom počel v življenju. V
prostem času nekaj časa preživim s svojimi psi v naravi.

Sem Tamara Jurak, kličejo pa me Tamala. Stara sem 14 let.
Sem zabavna, duhovita, včasih tečna. Najraje plešem in rolam,
najbolj pa obožujem sladoled. Prosti čas rada preživim pred
računalnikom. Vpisala se bom na frizersko šolo.

Sem Klara Rihtar, za prijatelje tudi Kokica, in končujem 9. razred.
Sem prijazna, vesela in komunikativna oseba. Rada pomagam
prijateljem, ki so v težavah, in jim dam tudi kakšen nasvet. OŠ
Vojnik sem obiskovala vseh osem let. Tu sem spoznala veliko
prijateljev, ki so me naučili veliko novega. Skupaj smo se zelo
zabavali in tudi kakšno ušpičili.
Ker imam rada delo z ljudmi, sem se vpisala na srednjo
zdravstveno šolo, kar bo zelo odločilno v mojem življenju.
V prostem času zelo rada rolam, kolesarim in se družim s prijatelji.

19

UČENCI 9.b
PRIIMEK IN IME
1 Bobik Helena
2 Cehner Nejc
3 Gobec-Ribar Mateja
4 Hrovat Matic
5 Jurak Tamara
6 Juvan Sara
7 Kamenik Tomaž
8 Kosi Anita
9 Koštomaj Rok
10 Lavbič Janja
11 Majcen Nina
12 Melanšek Martin
13 Okrožnik Svit
14 Oprčkal Urška
15 Pangerl Žiga
16 Pekovšak David
17 Razgoršek Sara
18 Ribič Gašper
19 Rihtar Klara
20 Skamen Urban
21 Stožir Tadeja
22 Šibanc Primož
23 Štante Ana Marija
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Sem Barbara Delčnjak, stara sem 14 let in končujem deveti
razred OŠ Vojnik. Prihajam iz Trnovelj pri Socki.
Vsa leta do sedaj sem bila odlična učenka in upam, da mi bo
to uspelo tudi letos. Zelo rada imam živali, predvsem mačke
in pse. V prostem času rada kolesarim, se sprehajam s psom
in družino ter preživljam čas v naravi. Rada se družim s
prijatelji in hodim v kino. Vedno sem dobre volje in
vsakogar, ki je slabe volje, spravim v smeh s svojimi šalami,
da se jim skupaj smejimo.
Vpisala sem se na Srednjo zdravstveno šolo Celje, smer
zdravstvena nega.
Če bom uspešno končala srednjo šolo, nameravam študirati
medicino in postati otroška zdravnica.

Sem Jure Sentočnik in živim v Zlatečah. Zelo rad igram
nogomet, rokomet in druge športe, le košarke ne. Sem član
gasilskega društva, s katerim sem leta 2007 tekmoval na
gasilski olimpijadi na Švedskem. V prostem času se učim igrati
harmoniko in se družim s prijatelji. Naprej se bom vpisal na
ŠCC, smer strojni tehnik.

Sem Mojca Žerjav iz Malih Dol. Vpisala sem se na I. gimnazijo
Celje, na klasični oddelek. V prostem času (imam ga bolj malo) se
ukvarjam s športom, z brskanjem po internetu, s poslušanjem
glasbe in z branjem dobrih knjig. Že sedmo leto »uživam« v
glasbeni šoli, saj igram violino in se prvo leto ukvarjam tudi s
petjem. Rada se družim s prijatelji (med odmori, popoldan, pa tudi
med poukom), ki jih ne bi zamenjala z ničemer. Moji »hobiji« so
spanje, ukvarjanje z glasbo, zelo rada pa jem tudi čips.
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Sem Nace Vivod, prihajam iz Zlateč. Ob prostem času se rekreativno
ukvarjam s športom, gledam televizijo in ali sem za računalnikom.
Igram diatonično harmoniko, sem pa tudi član KUD Štajerski rogisti
in Godbe na pihala Nova Cerkev. Šolo bom nadaljeval na ŠCC, smer
mehatronika. Zelo rad se družim s prijatelji in vozim z motorjem.

Sem Žiga Škoflek in prihajam iz Ivence. Vsa leta sem bil
odličen. Zelo rad igram nogomet in ga tudi treniram. V prostem
času se družim s prijatelji, kolesarim, igram računalniške igrice
in podobno. Šolanje bom nadaljeval na športni gimnaziji v
Celju. Če bom to šolo opravil z odliko, se nameravam vpisati na
fakulteto za šport v Ljubljano.

Sem Alenka Stopinšek; včasih lena, včasih hiperaktivna, pravijo
tudi, da sem energična… Živim v Novi Cerkvi, od koder največ
kolesarim v Vojnik. Ljubim umetnost, zato bom arhitektka. Rada
rišem, poslušam glasbo in se družim s prijatelji. Šolanje bom
nadaljevala na Splošni gimnaziji Lava. Osnovna šola Vojnik bo za
vedno ostala v mojem srcu, saj sem tu spoznala prijatelje.

Sem Gregor Urbančič, star sem 14 let in hodim v 9.c .Doma
sem na Tomažu nad Vojnikom. V prostem času rad
kolesarim, poslušam glasbo, igram nogomet in košarko ter se
družim s prijatelji. Vpisal sem se na ŠCC, na smer mehatronik
- operater.
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Sem Matej Razdevšek, doma pa sem iz oklice Socke. V prostem
času rad kolesarim, igram nogomet in računalniške igrice, rad
pa se tudi zabavam s prijatelji. Po osnovni šoli bom šel v ŠCV
za geostrojnika - rudarja. Sem bolj len za učenje. Poslušam vse
zvrsti glasbe, najraje pa rap.

Sem Blaž Dokler. Star sem 14 let. Živim v Ivenci. Šolanje bom
nadaljeval v Mariboru, in sicer za mizarja. V prostem času rišem
ali igram računalniške igrice. Poslušam rock glasbo. Če dobim v
šoli slabo oceno, mi ni preveč hudo. Sem pa len za učenje.

Sem Tadej Kuzman iz Socke. Živim za glasbo in pretepanje.
Treniram tajski boks, malo zaradi pretepanja malo pa zaradi
sprostitve. Poslušam tehno, trance, haus in drugo elektronsko
glasbo.
Po naravi sem optimist, ki se rad smeji in se ne obremenjuje z
raznimi problemi. Moj moto je: »Dont worry be happy!« Po
osnovni šoli se bo vpisal na program medijski tehnik.

Sem Jernej Hribernik, star sem 15 let in živim v Vojniku. V
prostem času igram računalniške igrice in košarko, kolesarim in
poslušam različne zvrsti glasbe, najraje pa narodno zabavno.
Šolanje bom nadaljeval v ŠCC, in sicer na smer strojni tehnik.
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Sem Žan Rozman, star sem 14 let in živim v Vojniku.
Treniram nogomet, v prostem času pa tudi igram košarko in
računalniške igrice. Poslušam vse zvrsti glasbe, najraje pa
rock. Obiskujem osnovno šolo Vojnik. Učenje mi je tuje.
Vpisal sem se na Poslovno komercialno šolo Celje, in sicer
na smer trgovec.

Sem Nika Šaloven in prihajam iz Nove Cerkve. Sem trmasta in
odločna. V prostem času rada kolesarim, igram košarko ali
nogomet. Rada gledam kriminalke in risanke. Moje najljubše
živali so mačke. Za Gimnazijo Celje Center sem se odločila, ker
še ne vem, kaj bi v življenju rada počela. Osnovne šole Vojnik ne
bom pozabila, saj sem si tu našla veliko dobrih prijateljev in se
zelo zabavala.

Sem Miha Šibanc. Sem zabaven, rad imam glasbo in veliko
se družim s prijatelji. V šoli v Vojniku sem spoznal veliko
prijateljev, s katerimi sem se zelo zabaval. Sicer imam šolo
rad samo takrat, ko ni pouka. Šolanje bom nadaljeval v
Zrečah, saj želim postati strojni tehnik.

Sem Matej Ješovnik in živim v Novi Cerkvi. Po osnovni šoli bom
šolanje nadaljeval na lesarski šoli v Slovenj Gradcu. Imam veliko
prijateljev, v prostem času sem za računalnikom, se družim s
prijatelji in še in še …
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Sem Sara Guček, stara sem 14 let in prihajam iz Socke. V prostem
času se rada družim s prijatelji, s katerimi preživim veliko časa. V
prostem času pa rada tudi kolesarim, tekam, rolam ... Skratka, rada
se ukvarjam s športom. V prihodnosti želim doseči svoj poklic, to pa
je poklic naravovarstvenega tehnika.

Sem Lea Jazbinšek iz Višnje vasi. Vpisala sem se na
Gimnazijo Lava. Rada imam živali, šport, glasbo … Najraje
se družim s prijatelji, rada se ukvarjam s športom, gledam
televizijo, brskam po internetu ter poslušam glasbo. V osnovni
šoli sem najraje imela odmore, športne dneve in končne izlete.
Te šole ne bom pozabila, saj sem tu našla veliko dobrih
prijateljev.

Sem Amadeja Belej in sem stara 14 let. Vedno sem dobre
volje in nasmejana, če pa se razjezim, je bolje, da nisi v moji
bližini. Lani sem končala nižjo glasbeno šolo, igrala sem
namreč klavir. Poleg druženja s prijatelji je moja največja
strast košarka, ki jo treniram že dve leti in večino svojega
prostega časa preživim v telovadnici, na treningih. Že od
prvega razreda osnovne šole pojem v šolskem pevskem zboru
in tekmujem na raznih tekmovanjih. Ker sem po uspehu
odlična, se želim vpisati na I. gimnazijo v Celju.

Sem Andrejka Višnar, doma sem v okolici Nove Cerkve. Zelo rada
imam živali, predvsem mačke in pse. V prostem času sem rada v
naravi ali pa pred televizijo. Vpisala sem se na zdravstveno šolo.
Če jo bom uspešno dokončala, nameravam iti študirat farmacijo v
Ljubljano in tako postati farmacevtka.
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Sem Mojca Štante. 30. marca sem dopolnila 15 let. Sem
vesela, dokaj prijazna in hiperaktivna oseba.
Občasno sem lena, a to le med tednom, ko se je potrebno
učiti. Sem človek, ki ne more brez glasbe, saj me le ta lahko
spravi zjutraj iz postelje. Igram električno kitaro, klavir in
rada pojem. V prostem času sem s prijatelji in s fantom
Tadejem, kadar se dolgočasim, pa jem. Ne maram
samovšečnih ljudi. Po končani osnovni šoli se nameravam
vpisati na srednjo zdravstveno šolo, in sicer za kozmetičnega
tehnika. Osnovna šola mi bo ostala v lepem spominu, saj sem
tu vsak dan v tednu preživela z najboljšo družbo.

Sem Aljaž Guzej in sem star 15 let. Vedno sem dobre volje in
nasmejan. Odvečno energijo dajem v šport. Aktivno se
ukvarjam s plavanjem. Rad kolesarim in hodim v fitnes.
Šolanje bom nadaljeval na strojni tehniški šoli, saj bi rad
postal strojni inženir.

Sem Tilen Fidler in prihajam iz Ivence. V prostem času treniram
košarko, kolesarim ali se družim s prijatelji. Šolanje bom
nadaljeval na ŠCC kot strojni tehnik. Če mi bo to uspelo, se bom
vpisal na Strojno fakulteto v Mariboru.

27

UČENCI 9.c

PRIIMEK IN IME
1 Belej Amadeja
2 Delčnjak Barbara
3 Dokler Blaž
4 Fidler Tilen
5 Guček Sara
6 Guzej Aljaž
7 Hribernik Jernej
8 Jazbinšek Lea Laura
9 Ješovnik Matej
10 Kuzman Tadej
11 Razdevšek Matej
12 Rozman Žan
13 Sentočnik Jure
14 Stopinšek Alenka
15 Šaloven Nika
16 Šibanc Miha
17 Škoflek Žiga
18 Štante Mojca
19 Urbančič Gregor
20 Višnar Andrejka
21 Vivod Nace
22 Žerjav Mojca
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Sem Lucija Slapnik, doma sem v Šmartnem. Večina prijateljev
me kliče kar Lučka. Rada imam čokolado, svoj računalnik, morje,
počitnice, biologijo, atletiko pa tudi hribe. Najraje imam takšno
glasbo, ki bolj »nabija« (npr. techno). Obiskujem pa tudi glasbeno
šolo, ki jo bom letos zaključila. V šoli mi gre kar dobro, zato se
bom vpisala na Gimnazijo Celje Center. Aja, doma imam tudi
enega mačka, ki mu je ime Muc in večino časa preživi pred
televizijo.
Sem Sonja Krašovec, doma pa sem v Arclinu. V prostem času se
rada družim s prijatelji ali pa odidem s svojim konjem v naravo.
Sem nasmejana in večino časa dobre volje. Veliko mi pomenijo
prijatelji. Obiskujem tudi skavte, enkrat tedensko pa obiskujem
ostarele v Špesovem domu. Rada hodim v šolo, da se lahko
družim s prijatelji, učenje pa mi ne leži najbolje. Zelo bom
pogrešala vseh 8 let osnovne šole, saj smo se imeli res SUPER.
Moj moto pa je: »Življenje je le eno, izkoristi ga!«

Sem Veronika Tadina, prihajam iz Arclina. V prostem času se
družim s prijatelji, berem knjige, občasno narišem tudi kakšno
umetnino. Ob vsem tem pa me vedno spremlja glasba, ki je moje
življenje, zato v glasbeni šoli v Celju obiskujem pouk harfe. V
življenju ne bi zmogla brez nakupovanja, svojega računalnika ter
največjega hobija, to je spanje. Po osnovni šoli bom obiskovala 1.
gimnazijo v Celju, glasbeno smer.

Sem Eva Petek iz Loč in sem vedno dobre volje. V prostem
času se družim s prijatelji, hodim v kino, kolesarim, poslušam
glasbo in plešem. Rada poslušam pop in rock glasbo. Obožujem
nakupovanje, lenarjenje in morje, še posebno pa poletne dni.
Rada brskam po internetu, gledam televizijo in spim.
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Sem Lea Krajnc in živim v Šmartnem v Rožni dolini. Sem zelo
nasmejana in zabavna. Zelo rada imam naravo in čokolado.
Poleg šole obiskujem glasbeno šolo Rista Savina v Žalcu, pouk
solo petja in nauka o glasbi. Imela sem že veliko nastopov,
drugo leto pa se bom prvič udeležila tekmovanja solo pevcev v
Črni Gori. V prostem času igram biljard in hodim v kino.
V šoli sem bila vsa leta prav dobra, zato se bom vpisala na
Šolski center Celje, in sicer na smer okoljevarstveni tehnik.

Sem Maja Škorc. Živim v Šmartnem. Se veliko smejim in
poskrbim tudi za smeh v okolici. V prostem času se rada
ukvarjam s športom (kolesarjenje, rolanje, tek). Kar nekaj časa
presedim pred računalnikom, saj tako klepetam s prijatelji, s
katerimi se ima najbolje. Rada gledam filme, zlasti grozljivke.
Na OŠ Vojnik sem preživela mnogo nepozabnih trenutkov in
se zabavala, le učenje mi ni bilo všeč; včasih tudi kakšen
učitelj. 4 leta sem bila d-razredu, v katerem smo se zelo
zabavali in je po mojem mnenju najboljši razred
Šolanje bom nadaljevala na Srednji zdravstveni šoli Celje. Ko
bom velika bom …

Sem Špela Vodišek. Stara sem 14 let. Živim v Slatini v Rožni
dolini. Sem vesele narave in veliko se smejim. V šoli mi je bilo
všeč, z izjemo testov in spraševanja ter morda kakšnega
učitelja. Moj najljubši predmet je športna vzgoja, ne maram pa
zgodovine, geografije in fizike. Ukvarjam se z atletiko.
V prostem času veliko tečem, kolesarim, se rolam, brskam po
spletu, se družim v spletnih klepetalnicah, gledam filme
(grozljivke ). S prijatelji rada hodim v trgovine, v kino, na
bowling, biljard …
Vpisala sem se na ekonomsko gimnazijo in upam, da bom
uspešna in da bom spoznala nove prijatelje. V življenju bi rada
veliko potovala in ostala v stiku s prijatelji iz osnovne in
srednje šole.
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Sem Jure Sitar in prihajam iz Gabrovca. Obiskujem deveti razred
osnovne šole v Vojniku. V prostem času se vozim s kolesom DH.
V šolo zelo rad hodim, ampak ne maram kemije in zgodovine,
povsem drugače pa je pri športno vzgojo in fiziko, predvsem
zaradi zelo dobrega učitelja. V srednji šoli v Celju se želim
izučiti za mehanika v Celje. V osnovni šoli sem zelo užival in se
imel lepo.

Sem Nejc Preložnik in obiskujem osnovno šolo v Vojniku.
Prosti čas rad preživim na kolesu ali pa za računalnikom.
Vpisal sem se na srednjo šolo za računalništvo. Rad igram
računalniško igrico Call of Duty; sem v profesionalni ekipi
Team Eliteplaying. Vse, kar me drži v šoli, so prijatelji. Če bi
njih ne imel, ne verjamem, da bi sploh kdaj prišel v šolo. Od
vseh šolskih predmetov imam najraje športno vzgojo in …
malico.
Sem David Špeglič in obiskujem osnovno šolo v Vojniku. Tja
ne hodim rad. Moji najljubši predmeti v šoli so športna
vzgoja, računalništvo in fizika, in to zaradi tovariša. Vpisal
sem se na srednjo šolo za strojništvo in mehatroniko. Prosti
čas rad preživim na prostem ali pa igram računalniške igrice.
Zelo rad imam adrenalin in hitrost. Ko odrastem, bi rad postal
vojaški pilot. Rad se smejem.

Sem Uroš Turnšek. V prostem času se ukvarjam s kolesarstvom in
z glasbo, saj igram bobne. Rad imam sladkarije, predvsem
čokolado. Moj hobi so tudi računalniške igrice. Najraje imam
strateške igre. V šolo ne hodim preveč rad. Ne maram kemije, rad
pa imam zgodovino in biologijo. Učitelji so večinoma zelo
prijazni. V osmih letih na osnovni šoli sem se naučil mnogo
zanimivih reči ter približno ugotovil, kaj želim v življenju doseči.
Moj trenutni življenjski cilj je postati učitelj zgodovine ali pa
zgodovinar.
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Sem Matic Sinkovič, učenec D-razreda. Sem zelo omunikativna,
a mirna oseba. V šoli imam najraje angleščino in športno vzgojo.
V prostem času igram računalniške igre, rolkam, igram kitaro ali
se družim s prijatelji in vozim z motorji. Moj življenjski cilj je,
da bi igral električno kitaro v kakšni znani glasbeni skupini, zato
ker si v življenju želim postati električni kitarist.
Deveti razred bom končal z dobrim uspehom in se vpisal v
poslovno komercialno šolo.

Sem Jelena Perič iz Vojnika. V osnovni šoli mi je bilo zelo
všeč, če izvzamemo pisanje testov in spraševanje. Večino
časa preživim na treningih rokometa. V prostem času (ki ga
zaradi treningov ni veliko) se družim s prijatelji, hodim v
kino, poslušam glasbo ali se vozim s kolesom. Včasih pa se
rada zadržim dalj časa tudi pred televizijo in računalnikom.
Vpisala sem se v Srednjo zdravstveno šolo Celje in upam, da
mi bo tam všeč.

Sem Rok Klančnik. V prostem času se ukvarjam z glasbo in
gorskim kolesarstvom. Igram kitaro in klavir. Dosti časa
preživim pred računalnikom, kjer večino časa igram igre. Sem
adrenalinski navdušenec. Šole ne maram, učenje sovražim. Rad
pa se družim s prijatelji.

Sem Ana Žgajner iz Vojnika. Ne morem si predstavljati
življenja brez prijateljev, družine, smeha, glasbe in športa!
Šolanje bom nadaljevala v Celju, kjer sem se vpisala na srednjo
ekonomsko šolo. Po končani srednji šoli pa nameravam
narediti maturitetni tečaj.
Naslednjim učencem OŠ Vojnik pa sporočam: »Samo ti
odločaš, ali boš vstal iz postelje nasmejan ali mrkega obraza. Ti
odločaš, ali se boš boril ali klonil. Ti odločaš, ali boš zvečer
legel v posteljo zadovoljen ali slabe volje. Ti si tisti, ki se
odloči, ali boš srečen vsak trenutek svojega življenja.«
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Sem Kaja Ribežl iz Vojnika. Ne morem brez: družine,
prijateljev, glasbe, športa, adrenalina … Sem izredno
energična oseba in vedno polna bolj ali manj neumnih idej.
Vpisala sem se na srednjo ekonomsko šolo. V življenju bi
rada poskusila čim več stvari, se zabavala in odšla v
Kalifornijo (na Huntington Beach) ter na Jamajko. Želim
biti uspešna v svojem poklicu in predvsem v športu. Po
osnovni šoli bi rada ohranila stik s prijatelji in se čim bolj
zabavala.
Moje sporočilo je: »Bodi to, kar si, ne izdajaj se za nekaj
drugega ter uživaj v življenju!«

Sem Ksenija Vodeb. Živim v Celju. V prostem času gledam
TV, brskam po internetu, se družim s prijatelji, nakupujem
… Največ mi pomenijo prijatelji in družina. Moj cilj je
dokončati šolo ter postati kozmetičarka.

Sem Lucija Špeglič in živim v Arclinu. Veliko prostega časa pa
preživim pred televizijo in računalnikom ter se družim s
prijatelji. Sem tudi skavtinja in enkrat na teden hodim na
telovadbo. Doma imam zajčka in psičko Brino, ki jo vozim na
sprehode. Všeč mi je atletika, zato sem se odločila, da se bom
začela z njo aktivno ukvarjati. Prost čas rada preživljam tudi v
kino in hodim po trgovinah. Po osnovni šoli bom šolanje
nadaljevala na Gimnaziji Celje Center.
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UČENCI 9.d

PRIIMEK IN IME
1 Klančnik Rok
2 Krajnc Lea
3 Krašovec Sonja
4 Perić Jelena
5 Petek Eva
6 Preložnik Jernej
7 Ribežl Kaja
8 Sinkovič Matic
9 Sitar Jure
10 Slapnik Lucija
11 Škoflek Marko
12 Škorc Maja
13 Špeglič David
14 Špeglič Lucija
15 Tadina Veronika
16 Turnšek Uroš
17 Vodeb Ksenija
18 Vodišek Špela
19 Žgajner Ana
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