Drage devetošolke, dragi devetošolci!
Za vami je osnovna šola! Nekateri ste nestrpno ēakali ta trenutek, drugim je
malo tesno pri srcu ob misli na novo šolo, druge uēitelje, neznane sošolce ...
Ob slovesu se vsi spomnimo dogodkov iz šolskih dni, ki so nas obogatili z
novimi spoznanji, nas razoēarali ali razveselili. Morda mi boste ēez veē let
zaupali, ēesa se iz osnovnošolskih dni najveēkrat 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 reēi NE drogam in nasilju. Spoštujte razliēnost,
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 vsakiē vaša! Verjamem in
želim, da se boste vedno prav odloēili.
Vaša ravnateljica,
Majda Rojc
Drage uēenke in dragi uēenci!
Na takšnih mestih in ob takšnih priložnostih imam vedno obēutek, da je še toliko stvari, ki vam
bi jih rad povedal. Rad bi vam spregovoril še nekaj o poštenosti, pokonēnosti, o moralnosti in
dobroti, nekaj o lepoti in prijateljstvu, nekaj o ljubezni in spoštovanju ter še in še. Žal za vse to
ni ēasa niti prostora, zato bom za konec napisal nekaj o pogumu, ki ga boste v življenju še
velikokrat potrebovali.
Vedite, da pogum ne pomeni odsotnosti strahu. Sploh ne. Pogum pomeni biti sposoben
sooēiti se s svojimi strahovi in jih premagati. Pogum potrebujemo vsi. Otrok, ki se uēi hoditi,
fant, ki bo prviē povabil dekle na zmenek, uēenec pred testom in študent pred izpitom, bolnik
pred operacijo, vojak pred akcijo …
Miguel de Cervantes je dejal: »Kdor izgubi bogastvo, izgubi veliko. Kdor izgubi prijatelja, izgubi
še veē. Kdor izgubi pogum, izgubi vse.« Nikar torej ne izgubite poguma.
V imenu razrednikov devetih razredov,
Grega Rojc
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9.a

Sem Polona Arnšek, stara 15 let in prihajam iz Šmartnega v
Rožni dolini. Po horoskopu sem kozorog. Prosti ēas najraje
preživljam v družbi prijateljev in rada jem ēokolado. Rada
gledam televizijo, poslušam glasbo ali se odpravim na dolg
sprehod. Moja družina mi pomeni najveē, zato z veseljem
pomagam pri vseh opravilih. Šolanje bom nadaljevala na
zdravstveni šoli. Moji najboljši prijateljici sta Nika in Hana.

Sem Anja Dimec, stara 15 let in prihajam iz Šmartnega v
Rožni dolini. Med osnovno šolo sem obiskovala tudi
glasbeno šolo v Celju in jo uspešno konēala. Sodelovala sem
tudi v Gledališkem društvu Zarja, kjer sem zelo uživala in se
marsiēesa nauēila. Po horoskopu sem oven, kar pomeni, da
sem trmasta, vztrajna in družabna. V življenju mi najveē
pomenijo družina, ljubezen in prijateljstvo. V prostem ēasu
poslušam glasbo, gledam televizijo, se družim s prijatelji in
igram kitaro. Obožujem ēokolado in morje. Najraje pa imam
seveda svojo najboljšo prijateljico Majo. Šolanje bom
nadaljevala na Srednji zdravstveni šoli Celje, in sicer na smeri
zdravstvena nega. eprav menim, da nismo enoten razred,
upam, da bomo ohranili stike. Moj moto pa je: »Vse se zgodi
z razlogom!«

Sem Aljaž Degen, uēenec 9. a. na OŠ Vojnik. Star sem 14 let.
Stanujem v Ivenci. Ne uēim se veliko, saj razumem šolsko
snov. Veēino dneva preživim za raēunalnikom. Vpisal sem se
v Gimnazijo Celje – Center. Imam brata Jako in krvoloēnega
maēka Mikija.
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Sem Maja Felicijan in obiskujem 9. a OŠ Vojnik. Doma sem v
Malih Dolah in bom v avgustu stara 15 let. Šolo rada
obiskujem, saj so tu vsi moji prijatelji. V svojem prostem ēasu
se rada družim z njimi ali pa poslušam glasbo. Rada grem tudi
na svež zrak, zato tam preživim veliko ēasa s psom Luksom in z
muckom Mikijem. Všeē mi je, kadar gremo z družino na kakšen
krajši ali daljši pohod, saj tako skupaj preživimo veliko ēasa.
Vpisala sem se v Gimnazijo Slovenske Konjice. Upam, da bom
tudi tam imela tako dobre sošolce, kot jih imam sedaj. Želim
si, da bi se po konēani osnovni šoli še vedno videvala s
sedanjimi sošolci in prijatelji ter ohranila stike z njimi.

Sem Luka Grum, star 14 let. V prostem ēasu treniram judo
in sem državni prvak. Igram tudi kitaro. Za šolo delam bolj
malo. Rad sem pred raēunalnikom, gledam televizijo in
berem knjige. Vpisal sem se na Srednjo zdravstveno šolo
Celje, v program zdravstveni tehnik.

Pozdravljeni, sem Danijel Jovanoviē. Star sem 14 let in
konēujem 9. razred.
Zelo malo svojega ēasa posvetim šoli .V prostem ēasu
igram raēunalniške igrice, gledam televizijo ali pa igram
nogomet. Moja najljubša predmeta sta športna vzgoja in
matematika, rad poslušam pop glasbo. Zelo veliko mi
pomenita prijateljstvo in družina, zato jima posvetim tudi
veliko svojega ēasa. Šolanje bom nadaljeval v smeri
elektrotehnika, saj me zelo zanima elektronika.
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Sem Veronika Krofliē. Prijatelji me kliēejo Nika. Stara sem 15
let. Doma sem v Šmartnem v Rožni dolini. V prostem ēasu se
družim s prijatelji, igram kitaro, klepetam po telefonu,
nakupujem, poslušam glasbo in hodim na daljše sprehode v
naravo. V šoli sem bila vsa leta odliēna ali pravdobra. Odloēila
sem se, da bom šolanje nadaljevala na srednji zdravstveni šoli,
in sicer na smeri kozmetiēni tehnik, ēeprav bi kasneje rada
postala fizioterapevtka. Želim si, da bi nekega dne živela na
obali Kalifornije. Obožujem poletje, tople kraje, morje in plaže.
Upam, da bom ohranila stike s svojima najboljšima
prijateljicama Hano in Polono ter še z nekaterimi ostalimi.
Komaj ēakam, da se zakljuēi to šolsko leto in da izstopim iz
osnovne šole, ēeprav jo bom vedno imela v dobrem spominu.

Sem Jaka Kugler. Star sem 15 let in obiskujem OŠ Vojnik. Po
horoskopu sem oven. Že v šestem razredu sem zaēel resno
trenirati košarko. Sodeloval sem tudi v projektu ŠKL. V šoli mi
gre dobro, zato sem se tudi vpisal na GCC. Kasneje pa bi tudi
rad obiskoval kakšno univerzo. V prostem ēasu sem veliko s
prijatelji in svojimi najbližjimi. Rad pa igram tudi raēunalniške
igrice in gledam televizijo.

Sem Maja Lešnik in prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini. Po
horoskopu sem škorpijon, torej sem trmasta, vztrajna in zelo
ēustvena. Rada poslušam glasbo in preživljam prosti ēas s
prijatelji. Veliko ēasa posveēam šoli, saj si želim nadgrajevati
znanje iz matematike. Obožujem modo, oblaēila in urejene
nohte.
V življenju mi zelo veliko pomenijo prijateljstvo, iskrenost in
ljubezen. Moj moto je, da za vsakim dežjem posije sonce, saj
si vedno pravim, da bo bolje. Vpisala sem se na Gimnazijo
Celje – Center, kjer si želim pridobiti mnogo znanja in
izkušenj za življenje.
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Sem 15-letnik Uroš Ošlovnik in obiskujem OŠ Vojnik. Prihajam
iz Šmartnega. Po horoskopu sem oven. V prostem ēasu se
vozim z motorjem in igram raēunalniške igrice. Vpisal sem se v
program avtoserviser. Z vsemi sošolci sem dober prijatelj in
želim z njimi tudi v bodoēe ohraniti stike.

Sem Tomaž Pantnar, star sem 15 let in obiskujem OŠ Vojnik.
Prihajam iz Šmartnega. Po horoskopu sem rak. V prostem
ēasu se ukvarjam s košarko, z odbojko in nogometom ter se
tudi vozim z motorjem. Z vsemi sošolci sem dober prijatelj in
se z njimi veliko družim. Letos zakljuēujem 9. razred. Vpisal
sem se v program gastronom – hotelir.

Sem Ana Potoēnik. Stara sem 15 let in po horoskopu sem bik.
Rada se rolam in se pogovarjam s prijatelji. V šoli mi gre kar
dobro, zato sem se vpisala na Gimnazijo Celje – Center. Poleg
osnovne šole že sedmo leto obiskujem tudi glasbeno, kjer se
Ƶēim klavir. Rada imam svojo družino in prijatelje, ki me
podpirajo in mi pomagajo. Svoje sošolce bom pogrešala,
ampak upam, da bomo vseeno ohranili stike in se še kdaj
videli.
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Sem Hana Potoēnik, uēenka 9. a. Konec oktobra bom
stara 15 let. Doma sem v Ivenci. Hodim na uēne ure
kitare in petja. V prostem ēasu gledam televizijo, se
ukvarjam z raēunalnikom, plešem, poslušam glasbo in
rada nakupujem. Vsa leta sem pravdobra uēenk. Vpisala
sem se na waldorfsko gimnazijo v Ljubljano. Rada bi
postala zobozdravnica. Komaj ēakam konec leta, ampak
upam, da bom ohranila stike z mojimi prijatelji in da se
bomo še videli.

Sem Alja Sinkoviē. Stara sem 14 let in stanujem v
Šmartnem v Rožni dolini. Po horoskopu sem kozorog, kar
se tudi pozna v mojem karakterju. Prijatelji me opisujejo
kot prijazno, zabavno in zgovorno osebo. Treniram ples, ki
mi zelo veliko pomeni. Sem zelo družabna in se rada
družim s prijatelji. Zelo hitro zamerim in sem obēutljiva. V
šoli imam najraje anglešēino, ne maram pa kemije in fizike.
Šolanje bom nadaljevala na ekonomski gimnaziji v Celju.
Osnovna šola mi bo ostala v lepem spominu, najbolj pa se
bom spominjala svojih prijateljev, s katerimi se zelo dobro
razumemo, in upam, da se bomo še vnaprej.

Sem Daniel Pukel in živim v Malih Dolah. V šolo najraje
hodim zaradi prijateljev in anglešēine, ki je moj najljubši
predmet. Veliko se sprehajam v naravi, saj imam psa, s
katerim sva velika prijatelja. Zaēetniško se ukvarjam z body
buildingom. Veliko gledam ameriške filme in obēasno tudi
igram RPG-igre. Šolanje bom nadaljeval v smeri
elektrotehnike, saj me zelo zanima elektronika. Se ne
pretepam, ēe ni potrebe, in ne pijem, ēe nisem žejen. Veē
informacij najdete na Facebooku.
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Sem Tanja Terjašek, stanujem v Malih Dolah in trenutno
obiskujem 9. A. Meseca marca sem dopolnila 15 let. V
prostem ēasu se najraje družim s svojimi prijatelji, rada pa
grem tudi na kakšen daljši sprehod s svojima psoma Pikijem
in Džimijem. Vpisala sem se v program frizer, saj me veseli
ustvarjanje priēesk in delo z ljudmi. Upam da bom sprejeta
na to šolo, in tudi, da se bom s svojimi prijatelji še naprej
družila.

Sem Alen Tilinger, živim v Šmartnem v Rožni dolini. Moja
hiša je postavljena na lepem hribu, ki mu jaz pravim zeleni
griēek. Moj razgled sega daleē naokoli, vse do Celja.
Trenutno obiskujem 9. a. Rad hodim v šolo, a zgolj zaradi
prijateljev. V veselje mi je igrati nogomet in razliēne
glasbene inštrumente, kot so kitara, klavir in harmonika,
rad kuham in peēem, moja specialiteta so muffini in
palaēinke. Ne smem pa pozabiti svoje babice, ki peēe
najboljše piškote v naši vasi. Vpisal sem se na ŠCC, v
program raēunalniēar.
Upam, da bomo z dosedanjimi sošolci tudi v naprej ohranili
stike.

Sem Jurij Vrenko, živim v okolici Lopate. V šolo hodim zaradi
prijateljev. Z njimi se namreē zelo rad družim. Obēasno igram
raēunalniške igre, mobitel pa je moj stalni spremljevalec. V šoli
sem malo navihan. Naprej grem na turistiēno šolo.
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Priimek in ime
1

Arnšek Polona

2

Degen Aljaž

3

Dimec Anja

4

Felicijan Maja

5

Grum Luka

6

Jovanoviē Danijel

7

Krofliē Veronika

8

Kugler Jaka

9

Lešnik Maja

10 Ošlovnik Uroš
11 Pantnar Tomaž
12 Potoēnik Ana
13 Potoēnik Hana
14 Pukel Daniel
15 Sinkoviē Alja
16 Terjašek Tanja
17 Tilinger Alen
18 Vrenko Jurij

Razredniēarka: Irena Kalšek
Sorazrednik: Dušan Žgajner

10

11

9.b

Sem Matej Arih, star 14 let in sem prijazen. Vsa leta sem bil
uspešen v šoli. Ker še ne vem, kaj bom po poklicu, sem se
vpisal na gimnazijo. V prostem ēasu igram harmoniko in
treniram rokomet. Rad se smejem in poslušam dobro
glasbo.

Ime mi je Ana Bezovšek. Sem zabavna, pametna in se v
prostem ēasu rada družim s prijatelji ter obiskujem šolo
jezdenja v Celju. Osvojila sem številna priznanja z vseh
podroēij (nagrado proteus, Preglovo priznanje, priznanja iz
poznavanja sladkorne bolezni in iz znanja nemšēine ter
anglešēine, nagrado zlata kuhalnica). Šolanje želim
nadaljevati na 1. Gimnaziji v Celju.

Ime mi je Gregor Ferlež. V prostem ēasu se rad ukvarjam s
športnimi aktivnostmi in poslušam glasbo. Šolanje bom
nadaljeval na gimnaziji v Celju. Treniram košarko in si moēno
prizadevam, da bi s tem tudi nadaljeval ēim dlje. Nekega dne
pa bi rad postal slaven arhitekt!
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Sem Laura Guzej. Prihajam iz Vojnika. Sem vesela in
družabna. Rada bi študirala stomatologijo. Vpisala sem se na
1. Gimnazijo v Celju. V prostem ēasu se rada družim s
prijatelji, pojem in plešem. Od leta 2003 do leta 2005 sem
obiskovala glasbeno šolo za klavir. Trenirala sem tudi košarko
in rokomet. Rada bi postala zobozdravnica.

Ime mi je Žan Korošec, star sem 15 let in živim v Vojniku. Rad
imam živali, zato želim postati živinozdravnik. Prosti ēas
preživljam na igrišēu in ob raēunalniku. Treniram košarko in
nogomet. Moja najljubša jed je pica. Zelo rad se smejim in
zabavam. Moj moto je: »Nikoli ne reci nikoli.«

Ime mi je Primož Palir. Sem vesela in prijazna oseba. Moji
hobiji so igranje raēunalniških igric, nogomet, tek in
kolesarjenje. Rad bi postal tehnik mehatronike. Rad imam zelo
temne barve. Obožujem tudi glasbo in skupino Lordi.

Sem Nives Kotnik iz 9. b. Obiskujem Osnovno šolo Vojnik.
Zadnja tri leta sem tekmovala v šolski košarkarski ligi, pri
kateri smo se v zadnjem letu prviē uvrstili med osem
najboljših ekip ŠKL. Vpisala sem se na Šolski center Celje,
smer splošna gimnazija. Moj moto je: »Bodi to, kar si.«
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Sem Peter Kus, star sem 14 let. Živim v Vojniku. V svojem
prostem ēasu zelo rad hodim na igrišēe in se družim s prijatelji.
Zanimajo me zelo razliēne stvari in ravno zaradi tega sem se
vpisal na 1. Gimnazijo v Celju ali po domaēe na Kajuha. Ne vem
pa še, kaj bi rad postal po konēani srednji šoli.

Sem Janja Ogrizek in obiskujem zadnji razred na Osnovni
šoli Vojnik. Po mnenju prijateljev sem zelo zabavna in se
rada smejim. V prostem ēasu pogosto poēnem tisto, za kar
sicer zaradi šolskih obveznosti nimam ēasa, in sicer se
družim s prijatelji, pojem in kupujem oblaēila. Vpisala sem
se v srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in raēunalništvo,
na smer kemijski tehnik, saj se mi zdi kemija zanimiva.

Sem Matic Poēivalnik, zabavna oseba. Ukvarjam se s
košarko, kolesarjenjem in z gledanjem televizije. Rad sem v
naravi. Veseli me delo z otroki, zato sem se vpisal v šolo za
vzgojo predšolskih otrok. Poslušam rap, rock in hip hop
glasbo.

Sem Primož Pecl in živim v Novi Cerkvi. Rad se vozim s
kolesom, družim s prijatelji in igram košarko. Poslušam vse
zvrsti glasbo in rad hodim na zabave.
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Moje ime je Barbara Rebernak. V šoli sem se udeležila
atletskega tekmovanja ter tekmovanja iz znanja nemšēine.
Zelo rada se ukvarjam s športom, poslušam glasbo, hodim na
sprehode … Šolanje bom nadaljevala na srednji šoli za
storitvene dejavnosti in logistiko, kjer bi se rada izuēila za
frizerja, saj me to delo zelo veseli.

Sem Tanja Rojc, uēenka 9. b. V prostem ēasu rada teēem na
dolge proge in se s šolsko ekipo veēkrat udeležim tekmovanj
v teku na 1000 metrov. Veseli me tudi gasilstvo, saj sem
ǀēlanjena v PGD Nova Cerkev, v šoli pa sodelujem v društvu
Mladi gasilec. Veēkrat se udeležim tekmovanj iz znanja
matematike, logike, fizike in nemšēine. Šolanje bom
nadaljevala na Gimnaziji Celje Center, in sicer na smeri
predšolska vzgoja, saj me delo z otroki zelo veseli.

Ime mi je Ismet Šljivar, ampak prijatelji me kliēejo Iēo. Imam
14 let in sem zelo zabaven, a vēasih tudi teēen. Rad
poslušam rock glasbo in se ukvarjam s športom. Rock 'n' roll
for ever.

15

Sem Urban Špes, živim v okolici Vojnika. V prostem ēasu se
rad vozim s kolesom ali igram nogomet s svojimi prijatelji.
Všeē mi je preživljanje ēasa v naravi. Pogosto poslušam
glasbo.

Ime mi je Rebeka Vreēer, sem prijazna in se zelo rada smejim.
Hodim v osnovno šolo v Vojniku, kjer sem v letih šolanja
preživela nekaj najlepših trenutkov življenja. Vpisala sem se
na Šolski center Celje (evropski oddelek). Upam, da se bomo
še naprej imeli fajn in uživali v vsakem trenutku svojega
življenja.

Ime mi je Miha Zupanc in sem star 14 let. Živim na Gmajni v
Šmartnem. Rad hodim na igrišēe, se pogovarjam s prijatelji in
se z njimi igram. Veēino svojega prostega ēasa sem na igrišēu,
kjer s prijatelji igram nogomet. Za naslednje šolsko leto sem se
vpisal na lesarsko šolo v Maribor. Rad se tudi zabavam,
kolesarim in igram.
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Sem Sandi Zagrušovcem. Sem prijazna oseba, ukvarjam se z
glasbo in mnogimi športi. Šolanje bom nadaljeval v
Mariboru, in sicer na lesarski šoli. V tem razredu sem se
dobro poēutil. Rad se smejim in šalim. Želim si, da bi postal
inženir lesarstva.

Sem Petra Zorko. Ko sem bila majhna, sem vedno mislila,
da bo moja pot šolanja zelo dolga in ji ne bo nikoli konec, a
sedaj se mi zdi, da sem komaj vēeraj prviē prestopila šolski
prag. Ker rada krajšam ēas starejšim ljudem, sem se že v
lanskem šolskem letu odloēila za prostovoljno delo v
Špesovem domu starejših obēanov. Kot pridna prostovoljka
sem se skupaj s prijatelji odzvala povabilu g. Danila Türka
na podelitev priznanj za naj prostovoljca leta. V letošnjem
letu sem skupaj z dvema prijateljicama izdelala projektno
nalogo z naslovom Imam novega dedka/babico, s katero
smo na državnem tekmovanju zasedle 2. mesto. Kot
najstnica pa v prostem ēasu rada razvajam svojega mucka,
poslušam glasbo, najraje pa se družim s prijatelji.

Sem Ana Lucija Župnek, uēenka 9. b. V prostem ēasu se
rada družim s prijatelji. Rada imam tudi živali. Že v drugem
razredu sem zaēela igrati flavto in lansko leto uspešno
konēala zadnji, šesti letnik. Zdaj igram v celjski pihalni
godbi. V petem razredu sem zaēela obiskovati ŠKL, kjer smo
imeli bolj in manj uspešne dneve. Sem prijazna, zabavna in
komunikativna oseba. Vpisala sem se na srednjo šolo za
strojništvo, mehatroniko in medije, in sicer na smer
medijski tehnik. Želim postati uspešna fotografinja in
režiserka.
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Priimek in ime
1

Arih Matej

2

Bezovšek Ana

3

Ferlež Gregor

4

Guzej Laura

5

Korošec Žan

6

Kotnik Nives

7

Kus Peter

8

Ogrizek Janja

9

Palir Primož

10 Pecl Primož
11 Poēivalnik Matic
12 Rebernak Barbara
13 Rojc Tanja
14 Šljivar Ismet
15 Špes Urban
16 Vreēer Rebeka
17 Zagrušovcem Sandi
18 Zorko Petra
19 Zupanc Miha
20 Župnek Ana Lucija

Razredniēarka: Vilma Ošlak
Sorazrednik: Edi Fidler
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9.c

Sem Urban Belak. Star sem 14 let. Imam temnorjave oēi in
svetlorjave lase. Po horoskopu sem tehtnica. Za to znamenje je
znaēilno, da smo ljudje, rojeni v tem znamenju, velikokrat
neodloēni. Rad imam dobro družbo in stvari, ki me zanimajo.
Moji hobiji so: košarka, nogomet in boks.
Urban Belak

Sem Maruša Blazinšek iz Socke. Rodila sem se 20. 6. 1996.
Sem živahno in energiēno dekle, kar lahko potrdi vsak, ki me
pozna. Imam pa tudi svoje meje. Šolo imam rada predvsem
zaradi prijateljev, sicer ne. Velikokrat s prijatelji na igrišēu
odigramo kakšno igro košarke ali nogometa. Rada pa tudi
kolesarim in se rekreiram. Najraje nakupujem. Imam
starejšo sestro, ki ji rada pomagam pri delu. Družina in
sorodniki mi pomenijo veliko in jih imam rada, predvsem
mojega bratranca, ki mi velikokrat pomaga pri kakšni težavi.
Moja najboljša prijateljica je Adriana. Vpisala sem se na
Srednjo zdravstveno šolo Celje, ker hoēem pomagati ljudem
in doma imeti samostojno obrt. Ko bom odšla z OŠ Vojnik,
mi bo kar malo hudo, vendar bom imela vedno v spominu
prijatelje in našega razrednika, g. Rojca, ki ga vsi obožujemo.
Maruša Blazinšek

Sem Urban Golēman. Star sem skoraj 15. e sem pošten, šole
preveē ne maram. V prostem ēasu igram nogomet, košarko itd.
Sošolci pa me pri raznih predmetih izkorišēajo za prepisovanje
naloge.
Urban Golēman
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Sem Lucija Božnik. Stara sem 15 let in letos konēujem osnovno
šolo. Z družino (s sestro in s starši) živimo v Socki. Poleg šole se
Ƶēim igranja kitare na Glasbeni šoli Celje. Sem tudi skavtinja v
stegu Rakova steza 1, na Frankolovem.
V zadnji triadi osnovne šole sem sodelovala na tekmovanjih
(jezikovnih, matematiēnih, športnih, naravoslovnih …), na
katerih sem osvojila razliēna priznanja. Posebej dragoceno mi
je priznanje za drugo mesto na državnem tekmovanju za
»zlato kuhalnico«. Prepevam v mladinskem pevskem zboru na
naši šoli in v cerkvenem pevskem zboru v Novi Cerkvi. V
prostem ēasu rada kolesarim, igram razliēne športe z žogo in
rolam.
Vpisala sem se na Gimnazijo Celje – Center. Upam, da bom
uspešno nadaljevala šolanje. Rada bi postala uēiteljica
matematike, saj je matematika moj najljubši šolski predmet.
Lucija Božnik

Sem Alja Grašiē. Letos bom stara 15 let in zakljuēujem 9.
razred. Pred nekaj leti sem se preselila v bližino Vojnika,
zato zadnja tri leta hodim v Osnovno šolo Vojnik. Tukaj sem
preživela kar nekaj zabavnih in nepozabnih trenutkov. Kateri
poklic bi rada opravljala, še ne vem natanēno. Ravno zaradi
tega sem se vpisala na Gimnazijo Celje – Center. Tako imam
možnost o tem še nekaj ēasa razmišljati.
Alja Grašiē

Sem Žan Grobelnik. Star sem 14 let. V šolo ne hodim ravno
rad, ker se nerad uēim. Moja najljubša predmeta sta športna
vzgoja in nemšēina. Živim v Ivenci. V prostem ēasu treniram
košarko, in sicer 4-krat tedensko. Šolanje bom nadaljeval na
srednji šoli na Lavi.
Žan Grobelnik

21

Sem Martin. Martin Hostnik. Rojen sem 5. 1. 1997.
Kozorog. Z mamico, oēetom, sestro Manco in bratom
Metodom stanujemo v Zadobrovi. Rad imam zgodovino in
anglešēino. Košarka in raēunalnik me sprošēata, slednje še
pod ēasovnim nadzorom. Razumem se s sošolkami in
sošolci. Vesel sem, da se nas je kar nekaj vpisalo na I.
gimnazijo v Celje. Tako bomo lahko držali skupaj. Moj
moto? Hja, pravzaprav ga nimam, tudi to še bo.
Martin Hostnik

Sem Enej Jakop. Živim v Razdelju. Vsa leta sem bil dokaj dober
Ƶēenec. Ne vem še natanēno, kaj bi rad postal v življenju, vem
pa, da mi zelo veliko pomenijo prijatelji. V prostem ēasu rad
igram raēunalniške igre. Veliko ēasa posvetim tudi razliēnim
športom. Doma imam psiēko Luno, s katero preživim nekaj ur na
dan. Sem ljubitelj morske hrane. Rad potujem. Moj življenjski
moto je: »Življenje je kakor oder, na katerem vsak igra svojo
vlogo.«
Emej Jakop

Sem Rok Jezernik iz Arclina. Nekaj let sem se ukvarjal z
rokometom, ki je moj najljubši šport. Sicer pa v prostem ēasu
gledam televizijo, se družim s prijatelji ... Po osnovni šoli bom
šolanje nadaljeval na srednji šoli za avtoserviserja, saj me ta
poklic veseli.
Rok Jezernik
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Moje ime je Katja Komplet. Sem marljiva in vestna uēenka,
zato sem bila vseh osem let odliēna. Sodelovala sem tudi na
številnih tekmovanjih in dosegala dobre rezultate. Tisti, ki me
poznajo, pravijo, da sem zanesljiva in dobra prijateljica, ki
vedno rada priskoēi na pomoē in s katero jim ni nikoli dolgēas.
Pomembno vlogo v mojem življenju ima tudi rokomet.
Treniram ga že osem let. V prostem ēasu se poleg igranja
rokometa rada družim s prijatelji in prijateljicami, poslušam
glasbo in pogledam kakšen dober film. Vpisala sem se na I.
gimnazijo v Celju. Kasneje me zanima študij arhitekture,
vendar imam do konēne odloēitve še nekaj let ēasa. V
življenju želim uspeti, saj sem predana vsemu, kar poēnem.
Moja velika želja pa so potovanja in hkrati spoznavanje tujih
kultur in njihovega naēina življenja.
Katja Komplet

V devetih šolskih letih sem doživel veliko lepih trenutkov, zdaj
pa želim šolanje nadaljevati na Srednji šoli za hortikulturo in
vizualne umetnosti Celje. Za to šolo sem se odloēil, saj mi
narava in njeno poznavanje veliko pomenita, predvsem pa v
naravi preživim preostanek dneva po pouku. Zadnji dve leti se
intenzivno ukvarjam s ēebelarstvom. Udeležil sem se
državnega tekmovanja mladih ēebelarjev in osvojil srebrno
priznanje. Po šoli pa z veseljem obiskujem tudi svojo varovanko
v Špesovem domu, v katerega sem vkljuēen s prostovoljnim
socialnim delom. Ob zakljuēku šolanja me spremljajo dobre
misli o ljudeh, prijateljih, s katerimi sem preživel zadnjih devet
let.
Matej Krašovec

Sem Adriana Krivec. Zelo sem ponosna na svoj razred - 9.c za katerim mi bo dokaj hudo, saj smo nekateri sklenili res
dobra prijateljstva. V prostem ēasu sem s prijatelji, najveē pa
s svojo najboljšo prijateljico. Rada jem in spim. Haha ... Rada
imam politiko in glasbo. Moj najljubši predmet je poleg
anglešēine še geografija. Veliko govorim in navadno je moja
beseda »zadnja«. Sem trmasta, vztrajna in optimistiēna
oseba. Želim, da bi mi bilo v prihodnosti tako lepo, kot mi je
bilo v ēasu, ko sem obiskovala dosedanjo šolo.
Adriana Krivec
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Sem Tomaž Kuserbanj. Star sem 15 let. V prostem ēasu rad
igram nogomet in se družim s prijatelji. Vpisal sem se na
Šolski center Celje. Rad bi postal avtokaroserist. Upam, da
bom svoj cilj dosegel.
Tomaž Kuserbanj

Sem Jernej Ledl. Star sem 14 let. Rojen sem 7. 4. 1997. V
šolo ne hodim rad, se pa rad v njej sreēujem s prijatelji.
Živim v Vojniku. V prostem ēasu treniram košarko in hodim v
glasbeno šolo. Zelo rad se družim s prijatelji. Za nadaljnje
šolanje sem izbral srednjo zdravstveno šolo v Celju, saj želim
postati fizioterapevt.
Jernej Ledl

Sem Ana Majcen. Stara sem 14 let. V prostem ēasu rada
fotografiram, zapravljam ēas na Facebooku in se, ēe je lepo
vreme, odpravim na sprehod z rolerji. S prijatelji preživim
veliko ēasa in jih imam rada zato, ker me vsakokrat spravijo v
smeh in me znajo prenašati tudi na najslabši dan v tednu.
Moj najljubši predmet v šoli sta anglešēina in gospodinjstvo.
Šolanje bom nadaljevala na Srednji šoli za gostinstvo in
turizem Celje, saj hoēem postati gastronomski tehnik.
Ana Majcen
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Ime mi je Patrick Novak. Letos konēujem osnovno šolo. V
prihodnosti bi rad postal avtoserviser. Star sem 15 let.
Najboljša predmeta v šoli sta mi anglešēina in športna
vzgoja. Sem gasilec. V prostem ēasu rad igram nogomet in
se vozim z motorjem.
Patrick Novak

Sem Tilen Piskule. Star sem 15 let. Obiskujem OŠ Vojnik, ki jo
bom ēez nekaj mesecev že zapustil. Najbolj bom pogrešal
prijatelje, s katerimi smo skupaj že od otroštva. Nekateri
bodo mogoēe celo moji sošolci. V prostem ēasu najraje igram
nogomet ter se družim s prijatelji. Šolanje bom nadaljeval na
Srednji zdravstveni šoli Celje, na kateri bom preživel
naslednja 4 leta.
Tilen Piskule

Sem Nika Plevnik iz Socke. Vpisala sem se na srednjo šolo
za turizem, saj mi jeziki ležijo. Zelo rada pojem, plešem in
se družim s prijatelji. 2 leti sem trenirala petje. V prostem
ēasu rada hodim na sprehode ali pa se dobim s prijatelji.
Osnovno šolo Vojnik bom vedno obdržala v dobrem
spominu.
Nika Plevnik
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Sem Klara Podergajs, rojena 13. 10. 1996. Stanujem v Vojniku.
V šolo rada hodim, predvsem zaradi prijateljev in zanimivih
predmetov. Ponosna sem, da sem vseh devet let dobro delala
v šoli in bila odliēna. Poleg pouka se udeležujem veliko
dejavnosti, kot so glasbena šola, ki jo obiskujem od 5. razreda,
razna šolska tekmovanja, tri leta sem obiskovala tudi košarko v
šolski košarkarski ekipi in bila štiri leta dejavna pri skavtih, pri katerih se uēimo preživetja v
naravi. Uspešna sem tudi na raziskovalnem podroēju. Ker pa rada pojem, sem vseh devet let
obiskovala šolske pevske zbore. V prostem ēasu zelo rada plešem, zato sem to leto zaēela
obiskovati plesno šolo. Rada berem, predvsem romane in ljubezenske zgodbe, napisala pa
sem tudi že nekaj pesmi. Upam, da si me bodo moji bivši sošolci zapomnili kot prikupno,
pozitivno, prijazno dekle, ki vsem želi dobro. Šolanje bom nadaljevala na 1. gimnaziji v Celju.
Klara Podergajs

Sem Manuela Razdevšek. Prihajam iz Socke. Stara sem 14
let. Sem svojeglava, uporniška, trmasta, optimistiēna, vedno
nasmejana oseba. Svoje mnenje vedno povem jasno.
Obožujem glasbo in svoje prijatelje, brez katerih enostavno
ne gre. Moj moto pravi: »Upanje umre zadnje.« Osnovna
šola mi bo ostala v dobrem spominu in upam, da bomo s
prijatelji še vedno ohranili stike ter se videvali. Vpisala sem
se na Srednjo šolo za gostinstvo in turizem.
Manuela Razdevšek
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Sem štirinajstletni »smrkavec«, Žan po imenu. Moj priimek je
Sitar in prihajam iz Arclina. Po naravi sem vesel in športen tip.
Pet let sem treniral rokomet, sedaj pa že tri leta hodim na
rekreativno plavanje. Rad hodim v planine. Že pri šestih letih
sem osvojil mejo 2.000 metrov in doživel planinski krst z
vrvjo. Sicer pa tudi smuēam, kolesarim, igram tenis in namizni
tenis. S prijatelji imamo ligo uliēnega hokeja. Lani sem
ugotovil, da me zanima tudi ribarjenje.
Rad imam živali. Imel sem hrēka, ki mi je žal lani umrl, pa
muca in ježa, imam pa še psa. Je slovaški ēuvaē z imenom Kan. Z njim grem rad na sprehod. Je
zelo markanten bel pes in vsak, kdor ga vidi, se zaljubi vanj. Ja, tak je moj beli medvedek.
Moja najveēja želja pa je imeti kaēo - kraljevega pitona - ali pa legvana.
Kot vsak najstnik tudi jaz ne morem brez raēunalnika in facebooka. Želim si, da bi bil sprejet
na šolo in da bom nekoē uspešen vzgojitelj v vrtcu.
Žan Sitar

Sem Tinkara Starēek in zaenkrat še ponosna uēenka 9. c
razreda. V šolo ne hodim pretirano rada, ēeprav so odmori
ēisto v redu. Škoda je samo, da so le-ti v manjšini. Sicer pa
šola zapolnjuje tudi veēino mojega prostega ēasa. Zaradi
tega, malo pa morda tudi zaradi moje lenobe ali
nezainteresiranosti, drugih obšolskih dejavnosti nimam. Ena
izmed redkih stvari, ki jih res rada poēnem, je branje.
Preberem skoraj vse, kar mi pride pod roke, vēasih pa imam
tudi kakšna tematska obdobja. Moje sošolce pri meni najbolj privlaēijo domaēe naloge, ki jih
zelo marljivo prepisujejo. Prav tako so zanimivi tudi moji zapiski, le da prijatelji pri tem niso
tako marljivi. Na splošno veljam za zelo pridno in delavno uēenko.
Tinkara Starēek
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Sem Katarina Tadina iz Arclina. Rada se družim s prijatelji,
pojem in hodim po trgovinah. Kot vse ostale ženske.- Rada
imam ēokoladni sladoled. Veēino svojega prostega ēasa
preživim doma ali pa se odpravim na sprehod s psiēko Piko. V
glasbeni šoli sem se štiri leta uēila flavto. Vpisala sem se na
Gimnazijo Celje – Center, in sicer na likovno smer, ker rada
rišem in ustvarjam.
Katarina Tadina

Sem Anja Suholežnik in obiskujem 9.c razred. V prostem ēasu,
tako kot mnogo mladih, tudi jaz rada poslušam glasbo, in sicer
metal, saj me zelo sprošēa. Zelo rada tudi repam pesmi in
gledam grozljivke (ēeprav me je po tem navadno strah še
kakšen teden ali veē). Šolanje želim nadaljevati na ekonomski
gimnaziji v Celju in upam, da bom tudi tam uspešna. Kaj želim
postati v življenju? Želim postati slavna igralka in potovati po
svetu. Mislim pa, da bodo to le sanje, zato upam, da bom
postala uēiteljica razredne stopnje ali pa arhitektka.
Anja Suholežnik

Sem Rebeka Zdolšek. Stara sem 14 let. Rada imam živali in se
rada vozim s kolesom. Dve leti sem v šolski ekipi trenirala
košarko. Sodelovala sem pri nemški in angleški bralni znaēki.
V šoli imam najraje nemšēino. Prijatelji mi veliko pomenijo,
saj se nanje lahko vedno zanesem. Naslednje šolsko leto bom
obiskovala srednjo šolo, in sicer smer predšolska vzgoja. To
mi je zelo všeē, zato se še toliko bolj veselim naslednjega
leta.
Rebeka Zdolšek
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Sem Anja. Imam veliko prijateljev in nerada hodim v šolo.
Veēinoma se ne uēim ter nimam življenjskega mota (ker ga ne
potrebujem). Sem pa ēlovek, ki ne gleda na preteklost, ampak
na sedanjost.
Anja Žlaus

Sem Matic Žvižej, živim v Arclinu. Trenutno sem še ponosen
cejevec. V šoli sem dejaven na mnogih podroējih. Vseh osem
let sem imel odliēen uspeh. V zadnjih dveh letih sem izdelal
tudi dve raziskovalni nalogi. Za letošnjo sem prejel zlato na
regijskem ter bronasto priznanje na državnem tekmovanju.
Udeležujem se tudi ostalih tekmovanj. V prostem ēasu rad
igram košarko, se družim s prijatelji in igram klavir. Pogrešal
bom ēisto vseh 27 sošolcev, ki so z mano preživeli 8 let. Ker
trenutno še nisem prepriēan kaj bi v življenju rad poēel, sem se
vpisal na 1. gimnazijo v Celju.
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Priimek in ime
1

Belak Urban

2

Blazinšek Maruša

3

Božnik Lucija

4

Golēman Urban

5

Grašiē Alja

6

Grobelnik Žan

7

Hostnik Martin

8

Jakop Enej

9

Jezernik Rok

10 Komplet Katja
11 Krašovec Matej
12 Krivec Adriana
13 Kuserbanj Tomaž
14 Ledl Jernej
15 Majcen Ana
16 Novak Patrick
17 Piskule Tilen
18 Plevnik Nika
19 Podergajs Klara
20 Razdevšek Manuela
21 Sitar Žan
22 Starēek Tinkara
23 Suholežnik Anja
24 Tadina Katarina
25 Zdolšek Rebeka
26 Žlaus Anja
27 Žvižej Matic

Razrednik: Gregor Rojc
Sorazredniēarka: Lijana Žerjav Žilavec
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Zapiski:
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