Drage devetošolke, dragi devetošolci!
Za vami je osnovna šola! Nekateri ste nestrpno þakali ta trenutek,
drugim je malo tesno pri srcu ob misli na novo šolo, druge uþitelje,
neznane sošolce ...
Ob slovesu se vsi spomnimo dogodkov iz šolskih dni, ki so nas
obogatili z novimi spoznanji, nas razoþarali ali razveselili. Morda mi
boste þez veþ let zaupali, þesa se iz osnovnošolskih dni najveþkrat
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 reþi NE drogam in nasilju. Spoštujte
razliþnost, 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 vsakiþ
vaša! Verjamem in želim, da se boste vedno prav odloþili.
Vaša ravnateljica
Majda Rojc
Dragi uþenci!
Na svetu je veliko lepih stvari in dobrih ljudi, v naših srcih pa vedno ostanejo sledi tistega, ki
se nas dotakne kot prijatelj in nam pomaga tja, kamor sami ne zmoremo.
Vsi uþitelji smo se ves þas vašega osnovnošolskega izobraževanja trudili v vas vzgojiti
dragoceni þloveški obþutji, spoštovanje in zaupanje, ki naj ostaneta del vas in vam
pomagata na številnih prelomnicah v življenju.
V prihodnje naj vas spremljata zdravje in sreþa. Želimo si, da imate vedno ob sebi prave
prijatelje, kajti » svet je okrogel, da ga obkroža prijateljstvo«.
Simona Žnidar
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Pozdravljeni!
Moje ime je Žan Anderle in sem uþenec 9. a razreda. Sem
zabaven, nagajiv, zelo me zanimajo avtomobili. Rad se vozim s
kolesom, poslušam glasbo, delam z raþunalnikom in se družim s
prijatelji. Vpisal se bom na Srednjo šolo za strojništvo in
mehatroniko v Celju. Želim postati oblikovalec kovin ali orodjar.

Sem Alen ýož, star sem 15 let in živim v Vojniku. V prostem þasu se
družim s prijatelji, rad poslušam glasbo, veliko þasa pa preživim tudi na
motorju in za raþunalnikom. Vpisal sem se na srednjo ekonomsko šolo
v program ekonomski tehnik. V lepem spominu mi bosta ostali I.
osnovna šola Celje in Osnovna šola Vojnik, predvsem zaradi dobrih
prijateljev in trenutkov, ki sem jih doživel.

Pozdravljeni!
Moje ime je Lucija Dolšek. Sem družabna in vesela oseba.
Rada se zabavam, poslušam glasbo, nakupujem. Rada imam tudi
poletje. ýas preživljam za raþunalnikom, ob gledanju mojih najljubših
filmov, veliko se družim s prijatelji in hodim v naravo. Ukvarjam se tudi
s tenisom in pojem v MPZ OŠ Vojnik.
Rada potujem in imam tudi nekaj dobrih prijateljev iz tujine, s katerimi
si dopisujem.
V svojem življenju želim biti uspešna. Šolanje bom nadaljevala na
Gimnaziji Lava.

4

Sem Jernej Gaþnikar, uþenec 9. a razreda Osnovne šole Vojnik.
Doma sem iz okolice Vojnika. Svoj prosti þas najraje zapolnim na
kolesu in motorju. Rad imam živali, morje, gore in naravo v celoti.
Veliko þasa preživim za raþunalnikom, brskam po internetu in igram
raþunalniške igrice. Zelo rad si v družbi prijateljev ogledam kak
zanimiv film ali napeto nogometno tekmo. Ker me navdušuje veliko
zanimivih stvari, se še nisem odloþil, kaj si želim v življenju postati.
Vpisal sem se na I. gimnazijo v Celju na splošno smer.

Sem Jan Kaþiþnik, uþenec 9. a in prihajam iz Vojnika. Vpisal sem se
na Srednjo ekonomsko šolo v Celju. Ob prostem þasu treniram
nogomet v Vojniku ter se vozim z motorjem, rad gledam filme in se
potapljam. Rad jem jagode in pico. Zelo rad se zabavam in družim s
prijatelji.

Sem Jani Kamenik, uþenec 9. a razreda. Sem zabaven, nagajiv in
vesele narave. V prostem þasu se najraje vozim s kolesom, brskam
po internetu, igram nogomet in se družim s prijatelji. Nauþil sem se
igrati kitaro, rad tudi pojem, zato si želim, da bi v prihodnje sodeloval
v kakšnem pevskem zboru. Vpisal se bom na Šolski center Celje,
želim pa delati v ekonomiji.
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Sem Grega Komplet. Živim v okolici Vojnika. Rad se zabavam,
poslušam glasbo in se vozim s kolesom. V prostem þasu se veliko
družim s prijatelji in brskam po internetu. Vpisal se bom na Srednjo
šolo za strojništvo in mehatroniko v Celju. Želim postati mehatronik.

Sem Urh Krajnþan, uþenec 9. a. Živim v Gorici pri Šmartnem. Sem
športnik in že enajst let treniram smuþarske skoke v Velenju. V
prostem þasu se zelo rad družim s prijatelji in vozim s skuterjem
Benelli, velikokrat pa grem tudi na pohod, igram nogomet in se
rolam. Vpisal sem se na Ekonomsko šolo Kranj, v športni razred, kjer
bom imel dobre pogoje za trening.

Sem Grega Kramar iz Nove Cerkve. Naprej sem se vpisal na Srednjo
šolo za strojništvo in mehatroniko v Celju. V prostem þasu rad igram
košarko, nogomet in raþunalniške igrice. Rad pa se tudi družim s
prijatelji in poslušam glasbo. Želim si potovati v Miami in uživati na
tamkajšnjih plažah.
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Holla!
Moje ime je Taja Kuzman. Sem pozitivnega mišljena, vesela,
družabna, komunikativna in bistra oseba. Vsaj mislim.
Obožujem þokolado, žive barve, dobro glasbo, morje in plažo. V
prostem þasu uživam v druženju s prijatelji, plesanju hip hopa,
igranju klavirja, kitare, sprehajanju psa, poslušanju glasbe,
preživljanju þasa za raþunalnikom … Rada še potujem, se uþim tuje
jezike, si dopisujem s tujimi sovrstniki, nakupujem, berem, peþem
pecivo
…
Veliko in pogosto se smejim in se ne obremenjujem z osebami, ki me ne marajo. Naslednje
leto zaþnem obiskovati I. gimnazijo v Celju.

Sem Tilen Lonþar, uþenec 9. a razreda. Star sem 14 let in živim v
Vojniku. Vpisal sem se na Šolski center Celje v program Tehnik
raþunalništva, saj me zanima delo z raþunalnikom. V prostem þasu
treniram karate, igram klavir in raþunalniške igrice, brskam po
internetu. Bil sem že na dveh karate tekmah in od tega sem na eni
osvojil bronasto medaljo. Tudi igranje klavirja mi gre zelo dobro, saj
sem vsak izpit do sedaj opravil z odliþno oceno. Poleti oziroma v
toplejših mesecih se rad vozim s kolesom, pozimi pa smuþam.

Sem Luka Majcen iz Nove Cerkve. Naprej sem se vpisal na ŠCC na
Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko. V prostem þasu rad
igram rokomet in nogomet, rad pa tudi kolesarim in se družim s
prijatelji. Rad sem v naravi in z veseljem skrbim za živali.
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Sem Tilen Marþiþ, družabna in spontana osebnost. Letos
nameravam nadaljevati šolanje na Srednji ekonomski šoli Celje. V
prostem þasu veliko kolesarim in igram raþunalniške igrice. Zelo rad
poslušam elektronsko glasbo, predvsem techno, house in rave. Sam
vþasih sestavim kakšen rmx v razliþnih raþunalniških programih. Na
Srednjo ekonomsko šolo Celje se želim vpisati zaradi tega, ker me
zelo zanima poslovanje velikih podjetjih. Poleg drugih dejavnosti zelo
rad berem knjige, predvsem kriminalne romane, ob veþerih pa si
veþkrat pogledam kakšen dober film.

Sem Sarina Novak, uþenka 9. a. Sem družabna in veþino þasa
preživim s prijatelji in družino. Rada hodim po nakupih, poslušam
glasbo in se pogovarjam po telefonu. Moj najljubši letni þas je
poletje, ker obožujem sonce, morje in plaže. Veliko hodim v
adrenalinske parke in imam namen skoþiti s padalom. Obiskovala
bom Srednjo ekonomsko šolo Celje, in sicer ekonomsko gimnazijo,
nikoli pa ne bom pozabila prijateljev z Osnovne šole Vojnik.

Sem Timotej Prevec, star sem 15 let. Živim v Vojniku. Sem
nasmejan in prijazen fant.
V prostem þasu se ukvarjam z bencinskimi športi, tekmujem na
amaterskem prvenstvu minimoto v panogi Mini GP, poleg tega pa
zelo rad poslušam glasbo in se družim s prijatelji. Vpisal sem se na
Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje v program
Gastronomski tehnik.
Osnovna šola Vojnik mi bo ostala v lepem spominu, predvsem
zaradi dobre družbe in vseh lepih dogodkov.
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Sem Tina Roþnik, uþenka 9. a. Sem družabna in vesela punca. V
prostem þasu se ukvarjam s smuþanjem in se veliko družim s
prijatelji. Rada imam þokolado, pešþene plaže in zelo uživam v
nakupovanju. Rada obiskujem adrenalinske parke, ker zelo rada
sprošþam svoj adrenalin. Šolanje bom nadaljevala na I. gimnaziji v
Celju, saj si po poklicu želim biti farmacevtka, ker bi rada odkriti
zdravilo za aids. Zaradi prijateljev mi bo Osnovna šola Vojnik ostala
v lepem spominu.

Sem Aleksandra Rošer, uþenka 9. a razreda. Prihajam iz
Zadobrove. Pred kratkim sem dopolnila 15 let. Sem prijazna,
vedno nasmejana in vedno pripravljena pomagati. V prostem
þasu rada berem knjige, gledam filme in skrbim za svoje hišne
ljubljenþke. Rada se tudi rolam, kolesarim, plezam, se sprehajam
v naravi in se družim s prijatelji.
Udeležujem se tekmovanj iz znanj, kjer dosegam dobre rezultate.
Vsa leta sem odliþna, zato sem se vpisala na I. gimnazijo v Celju.
Osnovna šola Vojnik mi bo ostala v zelo lepem spominu,
predvsem zaradi prijaznih uþiteljev. Ne manjka pa nam tudi dobre
volje, ki jo preživimo s sošolci med vsakodnevnimi odmori.

Sem Ula Selþan, uþenka 9. a. Živim v Lešju blizu Šmartnega.
Sem veselo in razigrano dekle. Vedno sem pripravljena pomagati
drugim, na zabavo in zanimive stvari. Treniram košarko in igram
za ŠKL (Šolska košarkarska liga). Vseh devet let sem obiskovala
pevski zbor ter dvakrat odpotovala z zborom na ýeško, vseh
devet let sem sodelovala pri bralni znaþki ter se udeležila mnogo
tekmovanj iz znanja. Vpisala sem se na Gimnazijo Lava v
evropski oddelek. V prihodnosti se vidim kot dobro pravnico.
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Sem Domen Simoniþ, star sem 14 let in prihajam iz Pristave. Sem
zelo nasmejana, humorna in prijazna oseba. Vseh devet let sem bil
odliþen uþenec. Rad berem in sem zelo vedoželjen. Verjetno se
tudi zato udeležujem mnogih tekmovanj iz znanja, na katerih
dosegam odliþne rezultate. Prav posebno sem ponosen na zmago
v televizijskem kvizu Male sive celice. Vpisal sem se na I. gimnazijo
v Celju, po konþanem šolanju pa želim postati pravnik. Pogosto mi
prostega þasa zmanjkuje, saj treniram tudi atletiko v Atletskem
društvu Kladivar Celje. Rad gledam televizijo, raziskujem svet
interneta in se družim s prijatelji. Osnovna šola Vojnik mi bo ostala
v lepem spominu kot prva stopnica na dolgi poti k uresniþitvi mojih
življenjskih ciljev in sanj.

Sem Jan Škrablin iz Arclina. Naprej sem se vpisal na Šolski
center Celje na smer Gradbeni tehnik. V prostem þasu kolesarim,
igram nogomet, poslušam glasbo (techno, house, rock); igram
raþunalniške igrice in se družim s prijatelji. Rad potujem po svetu
in spoznavam nove kraje in ljudi.

Sem Jerneja Žgajner, stara sem 15 let in živim na Konjskem. Sem
veselo, nasmejano in radoživo dekle. V prostem þasu se rada
družim s prijatelji, gledam televizijo in brskam po internetu. Že štiri
leta treniram atletiko v Atletskem društvu Kladivar Celje. Vseh
devet let sem bila odliþna uþenka, zato sem se vpisala na I.
gimnazijo v Celju. Po poklicu želim postati novinarka. Osnovna
šola Vojnik mi bo ostala v lepem spominu, predvsem zaradi
prijateljev, ki sem jih tu spoznala in me bodo spremljali na moji
življenjski poti.
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Sem Katarina Žlavs, vesela, prijateljska in družabna oseba. Svoj
prosti þas najraje porabim za raþunalnikom, gledam razliþne filme,
rada preberem tudi kakšno napeto knjigo in v naravi sprehajam
svojega psa.
Ukvarjam se tudi z glasbo, saj pojem v MPZ, igram klavir in bas
kitaro v skupini. Zelo rada se sprostim ob igranju razliþnih športov s
prijatelji, najbolj ob odbojki (saj je to moj najljubši šport), vþasih pa
tudi ob košarki. Nisem se še odloþila, kaj bom po poklicu, zato
želim že v jeseni nadaljevati šolanje na Gimnaziji Slovenske
Konjice. V življenju želim potovati in spoznavati nove kraje.

Sem Tjaša Župnek, uþenka 9. a razreda. Sem vesela in
nasmejana. V šoli sem pela v MPZ in igrala košarko v ŠKL-ju. V
prostem þasu rada jezdim, poslušam glasbo in si ogledam kakšen
film. Šest let sem se uþila igranja na elektriþni klavir, sedaj pa
nadaljujem uþenje na klasiþnem klavirju. Tri leta že igram
diatoniþno harmoniko. Šolanje bom nadaljevala na tehniški
gimnaziji v Celju, ker želim postati arhitektka. OŠ Vojnik mi bo
ostala v lepem spominu zaradi prijateljev.
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Uþenci in uþenke 9.a razreda
Razredniþarka: Simona Žnidar
Sorazredniþarka: Urša Burja Žnidaršiþ
Žan Anderle
Alen ýož
Lucija Dolšek
Jernej Gaþnikar
Jan Kaþiþnik
Jani Kamenik
Gregor Komplet
Urh Krajnþan
Gregor Kramar
Taja Kuzman
Tilen Lonþar
Luka Majcen
Tilen Marþiþ
Sarina Novak
Timotej Prevec
Tina Roþnik
Aleksandra Rošer
Ula Selþan
Domen Simoniþ
Jan Škrablin
Jerneja Žgajner
Katarina Žlavs
Tjaša Župnek
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Sem Amadej Anderliþ, uþenec 9. b razreda. Živim v Novi Cerkvi,
zato sem obiskoval podružnico Nova Cerkev do 4. razreda. Po 4.
razredu sem zaþel obiskovati OŠ Vojnik.Rad se družim s prijatelji,
ukvarjam z motorji in obožujem adrenalin. V srednjo šolo sem se
vpisal na Šolski center Šentjur v program Naravovarstveni tehnik,
ker rad skrbim za naravo.

Sem Nejc Dolar, uþenec 9. b razreda. Prihajam iz Šmartnega v
Rožni dolini. Rad imam razliþne športe, najraje košarko. V prostem
þasu sem veliko za raþunalnikom ali pa se vozim z motorjem.
Vþlanjen sem v PGD Šmartno v R.d. Po konþani osnovni šoli bom
šolanje nadaljeval na Šolskem centru Šentjur v programu Mehanik
kmetijskih in delovnih strojev. Osnovna šola mi bo ostala v dobrem
spominu.

Sem Domen Gobec iz Višnje vasi. Star sem 14 let in konþujem
deveti razred. Šolanje bom nadaljeval na Gimnaziji Celje – Center,
smer splošna gimnazija. V šoli sem se velikokrat udeležil raznih
tekmovanj, v devetem razredu pa sem se uvrstil na regijsko
tekmovanje iz matematike. Sem tudi športnik, košarko treniram že
štiri leta. V šoli sem tudi dve leti sodeloval v šolski košarkarski ligi
ter na drugih tekmovanjih v košarki. V prostem þasu rad kolesarim,
gledam televizijo in igram raþunalniške igrice. Osem let sem
obiskoval glasbeno šolo. Rad bi postal profesor športne vzgoje ali
zgodovine.
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Moje ime je Lea Guþek. Stara sem 14 let. Stanujem v Socki in
imam dve sestri, Saro in Andrejo. V prostem þasu se družim s
prijatelji, rada pa grem tudi na sprehod z mojim psom Mufijem. Ob
petkih rada hodim v Špesov dom, kjer obiskujem starejšo gospo.
Naslednje leto v jeseni pa bom prestopila prag Poslovnokomercialne šole Celje.

Sem David Korenak in sem star 15 let. Prihajam iz Socke, v
prostem þasu rad preživljam þas za raþunalnikom in igram
nogomet. Šolanje bom nadaljeval na ŠCC, na Srednji šoli za
strojništvo in mehatroniko.

Sem Blaž Kovaþ, star sem 14 let in prihajam iz Vojnika. Vpisal
sem se na Srednjo šolo za elektrotehniko in kemijo na program
Tehnik raþunalništva. V prostem þasu treniram nogomet v
Vojniku in se ukvarjam z raþunalnikom. Osnovna šola Vojnik mi
bo ostala v lepem spominu.
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Sem Žan Kovaþiþ in sem star 14 let. Prihajam iz Vojnika. V
prostem þasu rad igram raþunalniške igrice in se ukvarjam s
športom. Treniram plavanje, rad sem v dobri družbi in se
zabavam. Moji hobiji so kolesarjenje, tenis, plavanje in še mnogo
drugih stvari. Šolanje bom nadaljeval na Gimnaziji Lava. Želim
postati farmacevt.

Sem Tilen Kozole, uþenec 9. b razreda. Prihajam iz Nove
Cerkve. Rad poslušam glasbo, preživljam þas s prijatelji, spim in
se imam preprosto zabavno. Pevski zbor sem obiskoval devet
let, konþal pa sem tudi šest let glasbene šole v Šentjurju, kjer
sem vþasih živel. Za nadaljevanje šolanja sem se odloþil za I.
gimnazijo v Celju (Kajuh). Najljubši predmeti v osnovni šoli so mi
bili matematika, zemljepis, biologija in etika. Na osnovno šolo
bom ohranil lepe spomine.

Sem Ferenc Kuntiþ iz Socke. Star sem 14 let. Letos zakljuþujem
9. razred. Šolanje bom nadaljeval na Gimnaziji Slovenske
Konjice. Moji hobiji so golf, nogomet in motokros. Moji najboljši
prijatelji so: Anže, David, Špela, Urška, Janez, Blaž in Jaša. OŠ
Vojnik mi bo ostala v dobrem spominu.
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Sem Špela Majcen in prihajam iz Socke. Štiri leta sem obiskovala
osnovno šolo v Socki, nato v Vojniku. Vsa leta sem bila prav dobra
uþenka. Sodelovala sem na državnem tekmovanju iz nemškega
jezika in osvojila srebrno priznanje, ter na tekmovanju iz znanja o
sladkorni bolezni, kjer sem prijela bronasto priznanje. Sem þlanica
MPZ Vojnik. Rada se družim s prijatelji, pojem, rišem in plešem.
Vpisala sem se na Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje.

Sem Rok Majheniþ, star sem 14 let in prihajam iz Vojnika. Vpisal se
bom na Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje. Ukvarjam se z
moto športom, predvsem z mini GP. V prostem þasu se družim s
prijatelji in rad poslušam glasbo. Osnovna šola Vojnik mi bo ostala
v zelo lepem spominu, predvsem zaradi dobre družbe in lepih
spominov.

Sem Špela Medved in prihajam iz Socke. Letos zakljuþujem 9.
razred osnovne šole, šolanje pa bom nadaljevala na I. gimnaziji v
Celju. Zelo si želim postati otroška zdravnica. Že od 1. razreda
sodelujem v Prostovoljnem gasilskem društvu Socka in se
udeležujem raznih tekmovanj. Letos sem bila vkljuþena v krožek
prve pomoþi in krožek prostovoljcev, ki obiskujejo Špesov dom.
Vseh osem let sem prepevala v MPZ-ju. Prosti þas preživljam s
prijateljicami na kolesu ali rolerjih, veþkrat pa tudi pred
raþunalnikom ali televizijo.

17

Sem Gregor Nareks, uþenec 9. razreda. Prihajam iz Nove Cerkve.
Veþino prostega þasa preživim s prijatelji in družino. Zelo rad se
vozim z motorji, poslušam glasbo …
Rad gledam komedije in razne grozljivke. Obiskoval bom Srednjo
šolo za storitvene dejavnosti in logistiko na ŠCC. OŠ Vojnik mi bo
ostala v spominu predvsem zaradi dobrih prijateljev.

Sem Alja Pilih, uþenka 9. b razreda. Prihajam iz Škofje vasi.
Najraje sem v družbi prijateljev. Rada se ukvarjam s športom,
najraje s košarko. Igram v ŠKL-ju. V veselje mi je tudi glasba, saj
igram kitaro. Rojstni dan praznujem 20. novembra. Najraje imam
likovno in športno vzgojo. Za prihodnost še ne vem, kaj bi rada
postala, zato sem se vpisala na Gimnazijo Lava. Osnovno šolo
bom ohranila v lepem spominu.

Sem Anže Plevnik iz Socke. Star sem 15 let. V prostem þasu rad
igram nogomet in se ukvarjam z raþunalnikom. Moj hobi je
kolesarjenje, rad tudi tekmujem. Rad se zabavam s sošolci.
Vpisal se bom na Srednjo šolo za strojništvo in mehatroniko na
ŠCC. Po konþani srednji šoli bom postal vojak. OŠ Vojnik mi bo
ostala v dobrem spominu.
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Sem Ana Ranþigaj iz 9. b razreda. Rojstni dan imam 18. julija.
Rada poslušam rock, techno, hardstyle in hip hop. V prostem
þasu rada spim, sem za raþunalnikom ali pa zunaj s prijatelji.
Šolanje bom nadaljevala na Srednji zdravstveni šoli Celje, saj
me to neizmerno veseli.
V osnovni šoli sem imela najraje biologijo in glasbeno vzgojo ter
odmore.

Sem Maja Rojc. Rada imam razliþne športe, vsako leto sem se
udeležila razliþnih atletskih tekmovanj, najbolj pa sta mi pisna na
kožo tek na 1000 metrov in skok v daljino, kjer sem dosegla že
kar nekaj lepih rezultatov. V prostem þasu se rada družim s
prijatelji, kolesarim, poslušam glasbo, teþem … Vþlanjena sem v
PGD Nova Cerkev, kjer se bom z ekipo mladink junija udeležila
državnega tekmovanja.
Po konþani osnovni šoli bom šolanje nadaljevalna na Gimnaziji
Celje – Center, na smeri predšolska vzgoja, ker me delo z otroki
zelo veseli.

Sem Urška Siter, doma sem v Socki. Prva štiri leta sem
obiskovala osnovno šoli v Socki, kjer sem bila dobra uþenka.
Nato sem šolanje nadaljevala v Vojniku, vsa štiri leta sem bila
prav dobra uþenka. Sodelovala sem na tekmovanjih iz biologije,
sladkorne bolezni, kjer sem osvojila bronasto priznanje. Bila
sem tudi raziskovalka. V osmem in devetem razredu sem bila
þlanica zelo uspešne ekipe iz prve pomoþi. V osmem razredu
sem obiskovala uþenje solo petja v Socki. Rada imam živali in
se zabavam s prijatelji. Z velikim veseljem sodelujem pri MPZ
osnove šole. Vpisala sem se na šolo za okoljevarstvo v Celju.
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Sem Uroš Stramšak, živim v Pristavi, rad imam motorje in
košarko. Vpisal se bom na Srednjo šolo za storitvene dejavnosti
in logistiko na ŠCC. V prostem þasu se vozim z gokartom in
motorjem. Rad gledam komedije in grozljivke. Veliko hodim v
gore, rad pa tudi plavam, se vozim s kolesom in rolam.

Sem Karmen Štrljiþ, oseba, ki je v pravi družbi vedno vesela in
nasmejana. Najraje se družim s prijaznimi, optimistiþnimi
osebami, ki me vedno nasmejijo. Kakor prijatelji mi veliko
pomeni tudi glasba. Spremlja me v veselih in žalostnih dneh.
Rojstni dan praznujem 16. decembra. ýas pogosto preživljam
ob raþunalniku, dobri knjigi ali s prijatelji. Veliko se ukvarjam tudi
z risanjem, v prihodnosti pa bi rada poþela še veliko zanimivih,
atraktivnih in adrenalinskih stvari. Zanimata me tudi biologija in
medicina, zato sem se vpisala na Srednjo zdravstveno šolo
Celje. Z osnovne šole bom odnesla veliko prijetnih spominov.

Sem Urška Strmšek, stara sem 14 let, živim v Novi Cerkvi in imam
eno sestro. V prostem þasu rada berem knjige in poslušam glasbo.
Naslednje leto bom zaþela obiskovati Srednjo šolo za gostinstvo in
turizem Celje. Moja hobija sta kuhanje in pospravljanje.
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Sem Nastja Vezenšek Matoviþ, uþenka 9. b. Sem zelo trmasta
in nasmejana oseba. Rojstni dan imam 4. avgusta. Prosti þas
najraje preživim v družbi prijateljev ali pa za raþunalnikom.
Od športov imam najraje plavanje, ki sem ga pred nekaj leti tudi
trenirala. Vpisala sem se na Gimnazijo Celje – Center, saj ne
vem, kaj bi v življenju rada poþela. Osnovna šola mi bo ostala v
lepem spominu.

Sem Nika Zupanþiþ, uþenka 9. b razreda. V prostem þasu
treniram rokomet, se družim s prijatelji, veliko þasa pa preživim
tudi za raþunalnikom. Sem zelo komunikativna in nasmejana
oseba, ki se rada zabava. Rada poslušam pop, rock in techno
glasbo. Rojstni dan imam 31. januarja. Po konþani osnovni šoli
odhajam na Gimnazijo Celje – Center, izbrala sem smer
predšolska vzgoja. V osnovni šoli sem imela najraje biologijo,
glasbeno vzgojo in odmore. Osnovna šola mi bo ostala v lepem
spominu.
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Uþenci in uþenke 9.b razreda
Razredniþarka: Leonida Godec
Sorazredniþarka: Dragica Filipþiþ
Amadej Anderliþ
Nejc Dolar
Domen Gobec
Lea Guþek
David Korenak
Blaž Kovaþ
Žan Kovaþiþ
Tilen Kozole
Ferenc Kuntiþ
Špela Majcen
Rok Majheniþ
Špela Medved
Gregor Nareks
Alja Pilih
Anže Plevnik
Ana-Marija Ranþigaj
Maja Rojc
Urška Siter
Uroš Stramšak
Urška Strmšek
Karmen Štrljiþ
Nastja Vezenšek-Matoviþ
Nika Zupanþiþ
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9.c

23

Sem Katja Brezovšek iz 9. c razreda. Stara sem 14 let. Prihajam
iz Malih Dol. Vpisala sem se na Gimnazijo Celje - Center. Zelo
rada imam živali. Rada imam tudi glasbo.

Sem Nives ýakš. Prihajam iz Vojnika. Najraje imam glasbo,
nakupe, poletje in živali. V prostem þasu rada ustvarjam in se
družim s prijatelji. Kot oseba sem prijazna in družabna, veþkrat
nasmejana. Vpisala sem se na Srednjo zdravstveno šolo v Celju,
smer kozmetiþni tehnik, saj bi rada ta poklic opravljala tudi v
prihodnosti. Prijatelje iz osnovne šole ne bom nikoli izbrisala iz
spomina, saj mi pomenijo nekaj najpomembnejšega.

Sem Janez Delþnjak, uþenec 9. c razreda. Prihajam iz Trnovelj pri
Socki. V prostem þasu rad kolesarim, igram nogomet in se družim
s prijatelji. Osnovna šola mi bo za vedno ostala v lepem spominu
zaradi prijateljev. Vpisal sem se na ŠCC, smer strojni tehnik.
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Sem Darja Doriþ, uþenka 9. c razreda. Prihajam iz Vojnika. Stara
sem 14 let. Po konþani osnovni šoli se bom vpisala na Poslovnokomercialno šolo v Celju. V prostem þasu se rada rolam, sem s
prijatelji, ali pa sem doma za raþunalnikom. Zelo rada imam tudi
živali. Osnovna šola mi bo ostala vedno v spominu.

Sem Žan Fidler in sem vesela, zabavna oseba, rad se družim s
prijatelji. V prostem þasu se rad vozim z motorjem in gledam tv .
Rad imam petke, a jih nimam veliko. Ne uþim se rad, zato so
temu primerne tudi ocene. Naslednje leto bom hodil na Šolski
center Celje, izobraževal se bom za mehatronika operaterja.
Osnovna šola mi bo ostala v dokaj lepem spominu.

Sem Blaž Klepej, uþenec 9. c razreda Osnovne šole Vojnik.
Prihajam iz Vitanja. Rad igram nogomet in raþunalniške igrice.
Šolanje bom nadaljeval na srednji šoli v Celju, smer tehnik
raþunalništva. Osnovna šola Vojnik mi bo ostala za vedno v
spominu zaradi prijateljev in zabavnih dogodivšþin ter
nekaterih dobrih uþiteljev, ki so se z nami zabavali.
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Sem Uroš Kolenc. Prihajam iz Arclina pri Vojniku. Star sem 15
let. Konþujem 9. razred Osnovne šole Vojnik. Najraje se
ukvarjam s psi. Vpisal sem se v srednjo šolo za strojništvo in
mehatroniko, smer instalater strojnih instalacij. Ta šola mi bo
ostala v lepem spominu.

Sem Naja Košar iz Ivence. Septembra bom stara 15 let. V prostem
þasu poslušam glasbo, najraje pa sem s prijatelji. Sovražim uþenje,
branje in samovšeþne ljudi. Vpisala sem se na ŠCC, smer medijski
tehnik. OŠ Vojnik mi bo ostala v dobrem spominu.

Sem Ajda Koštomaj iz Šmartnega v Rožni dolini. Julija bom stara
16 let. Sem zelo nasmejana in družabna oseba. Prosti þas najraje
preživim s prijatelji. Sovražim uþenje, matematiko.
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Sem Ines Kotnik iz Socke. Rada poslušam glasbo in se
ukvarjam s športom. V prostem þasu pa si vzamem þas tudi za
druženje s prijatelji. Kot oseba sem družabna, komunikativna,
zabavna in vedno nasmejana. Vpisala sem se na Gimnazijo
Celje - Center.
OŠ Vojnik mi bo ostala v lepem spominu, še posebej po
prijateljih, ki jih ne bom pozabila.

Sem Martina Krajnc, uþenka 9. c razreda. Stara sem 14 let. Po
konþani osnovni šoli se bom vpisala na Poslovno-komercialno
šolo Celje. Zelo rada imam živali, še posebej svojo psiþko
Piko. V prostem þasu pomagam doma pri delu, se družim s
prijateljicami in berem knjige. Osnovna šola mi bo ostala v
dobrem spominu.

Sem David Kugler, uþenec 9. c razreda. Star sem 15 let in
prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini. Ukvarjam se s športom .
Obožujem motorje in dobre avtomobile. Uþenje mi je muka, a
potrpim in se nauþim, saj si tudi hitro zapomnim. Od šolskih
predmetov imam najraje športno vzgojo, likovno vzgojo in fiziko. V
šolo hodim rad, saj se veliko družimo.
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Sem Maša Kunej, uþenka 9. c razreda. Sem vesela,
komunikativna, direktna in zamerljiva oseba. Rada se smejem
in v smeh spravljam tudi druge. V prostem þasu se ukvarjam z
risanjem, igranjem klavirja, ki ga igram v glasbeni šoli že sedem
let, poslušanjem glasbe, fotografiranjem, zbiranjem kovancev in
znamk. Nekaj prostega þasa preživim tudi ob raþunalniku.
Ukvarjam se tudi s petjem v šolskem pevskem zboru. Zelo rada
imam živali. V šoli imam najraje likovni pouk, biologijo in
odmore. Najraje pa se družim s prijatelji. Šolanje nameravam
nadaljevati na Gimnaziji Celje - Center, likovna smer. OŠ Vojnik
pa mi bo ostala v lepem spominu.

Sem Barbara Melanšek, uþenka 9. c razreda. V prostem
þasu rada hodim na sprehode, gledam televizijo in poslušam
glasbo. Sem pozitivnega mišljenja in se rada veliko smejim
ter zabavam. Vseh devet let sem z veseljem prepevala v
šolskem pevskem zboru, moji najljubši predmeti pa so bili
biologija, matematika, anglešþina in slovenšþina. Na
Osnovno šolo Vojnik bom ohranila lepe spomine zaradi šole
nasploh in prijateljev. Naslednje leto bom šolanje nadaljevala
na I. gimnaziji v Celju - na Kajuhu.

Sem Veronika Pirman. Prihajam iz Vojnika. Na prvi pogled
delujem zelo mirno, nasprotno pa to ne velja za moj karakter. Že
od prvega razreda sem þlanica šolskega pevskega zbora, vseh
osem let pa tudi berem za bralno znaþko. Obožujem glasbo, zato
tudi obiskujem glasbeno šolo, igram namreþ klavir. V prostem
þasu pa sem tudi prostovoljka in vsak teden obiskujem dve
starostnici v Domu upokojencev. Prav tako pa sem bila dve leti
tudi raziskovalka. Ker imam zelo veliko dejavnosti, mi veþkrat
zmanjkuje þasa za uþenje. Moj najljubši predmet v šoli je bila
matematika. Osnovna šola Vojnik mi bo ostala v lepem spominu.
V teh osmih letih sem se tudi nauþila, da se je za svoje dobro
potrebno boriti.
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Sem Alen Pliberšek in sem se vpisal na I. Gimnazijo v Celju. Na
Vojniško šolo mi bo ostalo veliko spominov zato, jo bom težko
pozabil. Sem vesel in komunikativen, zato rad ljudi spravljam v
smeh. V prostem þasu igram bobne, nogomet in golf. V
prihodnosti bi rad bil uspešen arhitekt ali pa manager.

Ime mi je Nik Pušnik. Sem vesel in komunikativen. Vpisal sem
se na gimnazijo v Celje, likovna smer. V prostem þasu rad
igram nogomet in se družim s prijatelji. Najraje rišem in slikam.
Zanimam se za biologijo in likovno vzgojo. OŠ Vojnik pa bom
obdržal v dobrem spominu.

Sem Kaja Rojc, uþenka 9. c razreda. Živim v Vojniku. Sem
pozitivnega mišljenja in se rada zabavam. V prostem þasu
rada poslušam glasbo, hodim na sprehode in se družim s
prijatelji. Vpisala sem se na Šolski center Celje, smer
okoljevarstveni tehnik. Osnovna šola mi bo ostala v lepem
spominu.
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Sem Matevž Sešel. Sem družabna, komunikativna in zabavna
osebnost. V svojem prostem þasu rad brskam po internetu,
igram kitaro, gledam televizijo in se zabavam s prijatelji. Najraje
se družim z mojim najboljšim prijateljem Alenom. V bodoþe si
želim postati uspešen arhitekt in se bom vpisal na I. gimnazijo
Celje.
OŠ Vojnik mi bo ostala v lepem spominu.

Sem Nataša Šibanc iz Socke. V prostem þasu sem najraje s
prijatelji, za raþunalnikom in v naravi. Osebe, ki me poznajo,
pravijo, da sem zabavna in zelo dobra prijateljica.
Vpisala sem se na zdravstveno šolo v Celju, smer kozmetiþni
tehnik, ker me to zanima in želim imeti svoj kozmetiþni salon.

Sem Matic Suholežnik iz Vojnika. V prostem þasu se ukvarjam
z veliko športi, saj sem športni tip þloveka. Še posebej mi je
všeþ rokomet, ki ga tudi treniram. Rad poslušam glasbo in se
veliko družim s prijatelji. Zelo rad pa sem tudi za raþunalnikom.
Sem zelo komunikativna, odprta, nasmejana oseba. Ne maram
samovšeþnih in lažnivih ljudi. OŠ Vojnik mi bo ostala v
posebnem spominu zlasti zaradi mojih vragolij in prijaznih
uþiteljev.
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Sem Žiga Škoflek. Star sem 14 let. Vpisal sem se na
raþunalniško šolo v Celju. Zelo rad se ukvarjam z
raþunalnik. Rad igram nogomet, gledam TV... Upam, da mi
letos uspelo opraviti izpit za motor.

Sem Maruša Tepej iz Socke. Rada poslušam glasbo, saj mi
veliko pomeni, rada pa tudi rišem. Obožujem moje prijatelje,
ker me spravijo v smeh, kot tudi jaz njih. V prostem þasu
grem na sprehod s psom ali pa se družim s prijatelji. Vpisala
sem se na poslovno-komercialno šolo, smer ekonomski
tehnik. Upam, da ne bom pozabila vseh lepih trenutkov, ki
sem jih doživela v þasu šolanja v OŠ Vojnik.
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Uþenci in uþenke 9.c razreda
Razrednik: Dušan Žgajner
Sorazrednþarka: Irena Kalšek
Katja Brezovšek
Nives ýakš
Janez Delþnjak
Darja Doriþ
Žan Fidler
Blaž Klepej
Uroš Kolenc
Naja Košar
Ajda Koštomaj
Ines Kotnik
Martina Krajnc
David Kugler
Maša Kunej
Barbara Melanšek
Veronika Pirman
Alen Pliberšek
Nik Pušnik
Kaja Rojc
Matevž Sešel
Matic Suholežnik
Nataša Šibanc
Žiga Škoflek
Maruša Tepej
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