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DRAGE UČENKE IN UČENCI.
Verjamem, da boste uspešni tudi v nadaljnjem šolanju. Še bolj od tega pa želim, da bi bili srečni
in zadovoljni s tem, kar boste dosegli s svojim trudom in skladno s svojimi sposobnostmi. Naj vas
spremljata dobra volja in sreča na vseh poteh. Sklepajte nova prijateljstva in ohranjajte stara,
ponudite pomoč človeku, ki jo potrebuje in nikoli ne imejte slabih misli in negativnih čustev.
In ne pozabite: vaši najboljši prijatelji so vaši starši. Čeprav se vam v teh letih morda ne zdi tako,
ker vam morajo postavljati meje, so prav starši tisti, ki vam bodo ob težavah stali ob strani in vam
pomagali premagovati ovire, na katere boste v morda v življenju naleteli.

“Ne gre za en velikanski korak. Gre za veliko drobnih korakov.”
Peter A. Cohen
Dragi mali maturantje, res se jih je nabralo veliko. Tistih drobnih, pa poskočnih, igrivih,
nagajivih, negotovih, neustrašno pogumnih, kratkih in dolgih. Pa takšnih z nasmehom na peti
in luknjo na palcu. Prav vsak korak je v sebi nosil željo in vse do danes so odmevali po
hodnikih naše šole …
Naj bodo takšni ali drugačni, koraki vas bodo v življenju pripeljali do križišč. Takrat se bodo
odprle številne poti in ko ne boste vedeli, po kateri bi šli, ne izberite na slepo. Počakajte. Ne
pustite se zmesti. Čakajte. Ostanite mirni, bodite čisto tiho in prisluhnite srcu.

Srečno, drage devetošolke in devetošolci.
Vaša
Majda Rojc

V imenu razrednikov:
Polona Bastič, prof.

Šolsko leto
2012/2013
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Skupaj v 9.a smo bili:
ANA MARIJA BOBIK
LARA BRECL OJSTERŠEK
BLAŽ BRECL TOPOLŠEK
LEON FIDERŠEK
MARJA GOLEŽ
GORKIČ URŠKA
GAL HOČEVAR
MATEVŽ HRIBERNIK
MOJCA JUTERŠEK
ŽAN KOVAČIČ
JAN KRAŠOVEC
DAVID KUDER
ANJA MATIJEC
KLARA MIRČETA
LUC OVEN SKAZA

Razred 9.a

SAMANTA PANTNER
IAN MARCEL PEČAR
GAŠPER PLANINŠEK
TILEN RAUTER

Razredničarka: Polona Bastič
Sorazredničarka: Nevenka Drofenik

ANJA ROČNIK
STOLEC GORAZD
LEA VRHOVNIK
TIMEJA ZIMŠEK
NIKA ZUPANEC
LUCIJA ŽERJAV
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Marja Golež

Ana Marija Bobik

Moje ime je Marja. Stara sem 14 let. Rada se smejim, zabavam
in družim s prijatelji, saj mi z njimi nikoli ni dolgčas. Treniram
jezdenje in vsako prosto popoldne preživim v našem klubu.
Šolanje želim nadaljevati na Gimnaziji Lava, saj me ne moti, če
kakšen dan preživim pred knjigami in se naučim nekaj novega.
Osnovne šole Vojnik se bom vedno spominjala po prijetnih
osebah, ki sem jih spoznala tukaj, in po lepih trenutkih. Čeprav
se že veselim novih ljudi, ki jih bom spoznala v prihodnosti, bom
pogrešala prijatelje, s katerimi sem dan za dnem preživljala v
osnovnošolskih klopeh (in odštevala dneve do počitnic).

Sem Ana Marija. Stara sem 14 let. Sem učenka
9. razreda Osnovne šole Vojnik. Sem zelo
pozitivna oseba. Rada se smejem, plešem,
pojem, se zabavam in se družim s prijatelji …
V prostem času najraje v kuhinji ustvarim kaj
dobrega. Zelo rada imam živali, predvsem
mačke.
Vpisala sem se na predšolsko vzgojo, saj me
veseli delo z otroki.

Lara Brecl Ojsteršek
Živijo! Sem Lara in živim v Vojniku. Sem vesela in rada se
smejim. Zelo rada imam čokolado in čokoladne prigrizke.
Uživam v kolesarjenju in v naravi, obožujem morje ter
nakupovanje. Rada poslušam glasbo in se družim s
prijatelji. Treniram atletiko v Atletskem društvu Kladivar v
Celju. Vpisala sem se na Srednjo ekonomsko šolo Celje. Za
zaključek pa vam povem svoje življenjsko načelo: »Pozabi
preteklost, ne misli na prihodnost, uživaj sedanjost!«

Gorkič Urška
Sem Urška, učenka 9. a razreda. Dve leti sem
obiskovala pevski zbor in plesne treninge ‘’hiphopa’’ pri skupini Blue Butterfly Dance. Osem
let sem bila odlična, zadnje leto pa prav dobra.
Vpisala sem se na Gimnazijo Lava, Evropski
oddelek, saj me zanimajo tuji jeziki in bi rada
delala na tem področju.

Blaž Brecl Topolšek
Bil je dan, ki mi bo v življenju prinesel srečo ali nesrečo. To je bil dan
mojega rojstva.
Sem fantič, že najstnik - nasmejan, navihan in precej radoveden.
Vpisal sem se v šolo za poklic avtoserviser. Rad imam avtomobile
in vse, kar je z njimi povezano. Je pa ta poklic in spoznavanje
avtomobilov le korak do moje želje iz otroštva. Rad bi bil policist.
Vem, da bom moral v prihodnje vložiti veliko več truda in učenja.
Upam, da mi bo uspelo. V vsakem primeru si želim pridobiti poklic,
ki me bo osrečeval in za katerega bom lahko dobil primerno
zaposlitev. Kakorkoli, naj mi dan mojega življenja prinese le srečo.

Gal Hočevar
Sem Gal. Prihajam iz Šmarjete pri Celju. Po horoskopu sem kozorog.
Sem zelo komunikativen, družaben in dober prijatelj svojim sošolcem.
Posebno se ne ukvarjam s športom, razen rekreativno s plavanjem.
Rad tudi kolesarim. V prostem času poslušam glasbo, veliko časa
preživim pred računalnikom in televizijo. Vpisal sem se na srednjo
šolo za računalništvo, saj me to področje zelo zanima.

Matevž Hribernik
Leon Fideršek
Sem Leon. Doma sem v Želčah pri Vojniku
in obiskujem OŠ Vojnik. Star sem 15 let ter
zaključujem 9. razred. Vpisal sem se na SPSŠ
Zreče, smer strojni tehnik. V življenju si želim
postati uspešen delavec v uspešnem podjetju.
Rad poslušam glasbo ter igram harmoniko.
Sem prijazen in vljuden.
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Ime mi je Matevž. Prihajam iz Vojnika. Star sem 16 let.
To šolo obiskujem od prvega razreda devetletke. Vsa ta
leta nisem bil odličen, kljub temu sem pa vztrajen, priden,
samozavesten in dobrosrčen. V prostem času se rad
družim s prijatelji, igram košarko, nogomet, kolesarim
in poslušam glasbo. Jaz bi o sebi rekel, da sem fant za
vse, saj me skoraj vse smeri izobraževanja zanimajo, a
najbolj me je pritegnila srednja šola za računalništvo.
Želim si postati odličen računalničar in si kot odrasel
ustvariti prijetno družino.
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Mojca Juteršek
Anja Matijec

Sem Mojca. Stara sem 14 let. Moj dom je v
Arclinu pri Vojniku. Sem veselo, nasmejano
in zadovoljno dekle, včasih malo nagajivo
in navihano. Rada imam glasbo in ples. Z
veseljem raztegnem meh harmonike. Zelo
rada imam naravo in živali. Sedaj sem
‘’pristopničkala’’ do devetega razreda in želim
si postati kuharica-slaščičarka. Se srečamo ob
dobri ‘’kremšniti’’!

Sem Anja, učenka 9. razreda, stara sem 15
let. Sem pridna, poštena in prijazna. Vpisala
sem se na Srednjo šolo za gostinstvo in
turizem Celje, smer gastronomija in turizem.
V prihodnje bi rada uspešno končala višjo
strokovno šolo za gostinstvo in turizem ter
morda nekoč imela svojo restavracijo.

Klara Mirčeta
Žan Kovačič
Ime mi je Žan. Prihajam z Gmajne. Sem družaben in veliko časa
nasmejan. V prostem času treniram košarko, igram računalniške
igre ter poslušam glasbo. Rad gledam komedije ter akcijske filme.
Kot vsak najstnik rad jem sladkarije, zlasti čokolado. V šolo hoditi
mi ni problem, problem nastane, ko tako dolgo čakam, da mine
pouk in spet lahko grem domov.

Živijo! Sem Klara. Prihajam iz okolice Vojnika in obiskujem
9. razred. Po horoskopu sem vodnar, kar potrjuje, da
sem zagovorna, ustvarjalna in organizirana oseba. Sem
oseba, ki ve, kaj hoče v svojem življenju, hkrati pa tudi
vem, da je življenje le eno in ga je potrebno na čim boljši
način izkoristiti. V prostem času se rada družim s prijatelji,
plešem, berem modne revije in spremljan ‘’fashion’’
novičke, a nad vse pa rada rišem, zato bom svoje šolanje
nadaljevala na modni šoli.

Jan Krašovec
Sem Jan. Živim v Arclinu. Star sem 15 let in zaključujem
šolanje na OŠ Vojnik. Zelo me navdušujejo živali in
rastline, zato bom šolanje nadaljeval na Srednji šoli za
hortikulturo in vizualne umetnosti v Medlogu. V prostem
času se rad družim s prijatelji, preberem knjigo, skrbim za
živali, poslušam glasbo ali pa se gibljem na prostem in
raziskujem okolico.
Moji konjički so akvaristika in teraristika ter maketarstvo.

David Kuder
Sem David in prihajam iz Vojnika. V prostem
času rad igram nogomet. Sem član PGD Vojnik.
Imam psa Lara, s katerim se pogosto sprehajava
po parku. Želim postati frizer. Upam, da mi bo
uspelo. Rad imam naravo in pogosto pomagam
pri delu v gozdu.
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Luc Oven Skaza
Sem Luc. V prostem času se rad ukvarjam s športom
in poslušam glasbo. Šolanje bom nadaljeval na
Srednji zdravstveni šoli Celje. Že peto leto treniram
košarko in si želim, da bi s tem nadaljeval čim dlje.
Nekega dne pa bi rad postal zobozdravnik ali pa
fizioterapevt.

Samanta Pantner
Sem Samanta in sem stara 14 let ter ravno končujem
osnovno šolo. Zelo rada se ukvarjam s plesom in se
družim z vrstniki. Vpisala sem se na Srednjo šolo
za storitvene dejavnosti in logistiko Celje. Zelo si
želim postati frizerka in če bo možno, bi nekoč
rada odprla tudi svoj salon. Moj življenjski moto je:
“Za dežjem vedno posije sonce.”
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Ian Marcel Pečar

Stolec Gorazd

Sem Ian Marcel Pečar, učenec 9. razreda.
Star sem 14 let in stanujem v Razdelju. Zelo
malo časa se učim, kajti razumem skoraj vso
šolsko snov. Vseh 9 let sem bil dober učenec.
Rad sem za računalnikom, se družim s prijatelji
in še kaj bi se našlo. Šolanje bom nadaljeval
na Lavi in sicer smer elektrotehnika, saj me to
že zelo dolgo zanima.

Sem Gorazd, učenec 9. a, in prihajam iz
Nove Cerkve. Sem zelo priden, radoveden
in vesel. V prostem času se ukvarjam z
glasbo oz. igram bobne in harmoniko,
družim se s prijatelji in igram računalniške
igre ter hodim na gasilske vaje. Osnovno
šolo si bom zapomnil po sošolcih, dobrih
učiteljih in po nepozabnih trenutkih.

Lea Vrhovnik
Sem Lea in sem stara 15 let. V prostem času rada plešem, poslušam glasbo,
se družim s prijatelji in gledam televizijo. Ljudje, ki me obdajajo, bi me
opisali kot zelo odgovorno osebo, ki pa se zna tudi sprostiti in zabavati.
Sem prijazna do drugih in vedno rada pomagam.
Osnovno šolo Vojnik obiskujem že 9 let. V teh letih sem se veliko naučila
in udeležila veliko tekmovanj. Na osnovno šolo me vežejo lepi in tudi malo
manj lepi trenutki, za katere upam, da jih bom čim prej pozabila. Svoje
šolanje bom nadaljevala na Gimnaziji Lava, ker želim v prihodnosti postati
farmacevtka.

Gašper Planinšek
Sem Gašper Planinšek, rojen 13. 5. 1998. Obožujem šport,
najbolj košarko, nogomet in kolesarstvo. Rad pogledam za
‘’puncami’’. Sem velik oboževalec sladkarij.
Lahko rečem, da sem pozitivna oseba, ki se veliko smeje in
zabava.

Lucija Žerjav
Ime mi je Lucija. Stara sem 15 let in
končujem osnovno šolo. V prostem
času zelo rada pojem, igram
nogomet, tekam in se družim s
prijatelji ter počnem še veliko
drugih stvari. Po končani osnovni
šoli bom šolanje nadaljevala
na Srednji šoli za gostinstvo in
turizem v Celju, saj si želim postati
turistična vodnica. Moj življenjski
moto pa je: “Never give up!”

Tilen Rauter
Sem Tilen in letos hodim v 9. a razred. Rad imam
logične stvari, zato mi gresta dobro predvsem
matematika in fizika. Treniram košarko in sodelujem v
šolski košarkarski ekipi.
V srednjo šolo sem se vpisal na Lavo, program
elektrotehnik.

Timeja Zimšek
Anja Ročnik
Sem Anja, učenka 9. razreda Osnovne
šole Vojnik. Za nadaljevanje šolanja sem se
odločila za Gimnazijo Celje-Center. Sem
nasmejana in vedno pozitivna oseba. Svoj
prosti čas posvetim igranju rokometa. Med
počitnicami ali med vikendom rada rolam,
kolesarim, se družim s prijatelji, poslušam
glasbo in plešem.
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Sem Timeja in stara sem 15 let in
trenutno končujem 9. razred OŠ
Vojnik. Naprej sem se vpisala
na Gimnazijo Center-Celje, smer
predšolska vzgoja, ker si želim
postati vzgojiteljica predšolskih
otrok. Treniram rokomet pri ŽRK
Celje Celjske mesnine. Smo kar
uspešne v naši kategoriji.

Nika Zupanec
Sem Nika. Stara sem 14 let in
obiskujem 9. razred OŠ Vojnik. V
prostem času se odpravim tekat, ker
me to sprošča in v teku zelo uživam.
Poleg teka se posebej rada družim
s prijatelji. Svoje šolanje želim
končati na Srednji šoli za storitvene
dejavnosti in logistiko Celje, smer
frizer. Moj moto je: »Kar te ne ubije,
te naredi močnejšega.«
13

Skupaj v 9.b smo bili:
TILEN DOBOVIČNIK
TADEJ GORENAK
DAVID HRASTNIK
LAURA JESENEK
SANDRA JEZOVŠEK
ANYA KAVC
ALJAŽ KLEPEJ
BRIGITA KRAJNC
DAVID KRAMERŠEK
NATAŠA KOVAČ
LANA KUZMAN
EVELIN LANDEKER
MATEJA LEGVART
TIT LONČAREVIČ
NEJC NOVAK NOVAČAN
ERNEST OBLONŠEK
BARBARA OVTAR
JERNEJA PENIČ

Razred 9.b

ALEKS PETREJ
EVA POKLIČ
TJAŠA RANDL
VERONIKA SLAPNIK

Razredničarka:
Leonida Godec Starček
Sorazredničarka: Marjeta Krušič

TRISTAN ŠEŠKO
JERNEJ ŠPEGLIČ
URH VERŠNIK
TIM VIDENŠEK
RENE VREČER
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Tilen Dobovičnik
Star sem 15 let in prihajam iz Vojnika. OŠ Vojnik rad obiskujem
predvsem zaradi dobrih prijateljev, s katerimi bom ohranil stike
tudi po končani osnovni šoli. Pa tudi drugače sem vedno rad
hodil v šolo in jo bom tudi uspešno zaključil. Udeležil sem se kar
nekaj tekmovanj iz znanja in dosegel dobre rezultate. Uspešno
sem zastopal tudi šolske športne ekipe. Zame najpomembnejši
uspeh sem dosegel s šolsko rokometno ekipo. Rokomet tudi
treniram in s soigralci sem bil že dvakrat državni podprvak.
Prosti čas izkoristim za druženje s prijatelji in poslušanje glasbe.
Na osnovno šolo me bodo vedno vezali lepi spomini.

Tadej
Gorenak

Anya Kavc
Sem Anya in prihajam iz Ivence. V prostem
času rada pomagam prijateljem in se
družim z njimi. Zelo rada se veliko smejim
in zafrkavam. 9. B je zakon!

Aljaž Klepej
Sem Aljaž Klepej. Prihajam iz Vitanja. Sem prijazen,
družaben, vesel ter živahen. Osnovna šola Vojnik
mi bo za vedno ostala v spominu. Ne samo zaradi
potovanj po Poljski in Češki s šolsko folklorno skupino
in pa mladinskim pevskim zborom, ampak tudi zaradi
učiteljev in sošolcev, ki jih ne bom pozabil. Še predvsem
naše ravnateljice Majde Rojc, ki nas je znala razveseliti
in razumeti. Vpisal sem se na SŠGT, smer EGD. Zelo rad
potujem in spoznavam nove stvari, zato mislim, da je
odločitev prava. Ni je šole čez OŠ Vojnik!

Prihajam iz Vojnika. Star
sem 14 let. Ukvarjam se
s športnim plezanjem. V
prostem času veliko ur
preživim ob računalniku
in zelo rad hodim v hribe.
Šolanje bom nadaljeval na
srednji šoli za strojništvo.

Sandra Jezovšek
David
Hrastnik
Sem David Hrastnik. Živim
v Vojniku. V prostem času
se družim s prijatelji in
igram računalniške igrice.
Ko se bom izšolal, bi rad
postal elektrikar.

Sem Sandra in prihajam iz
Šmartnega v Rožni dolini. Trenutno
zaključujem 9. razred. Odločila sem
se, da se vpišem na srednjo šolo za
kemijo, saj me kemija že od nekdaj
zanima. Sošolke pravijo, da sem
zelo trmasta, kar pa ni čudno, saj
sem po horoskopu oven. OŠ Vojnik
mi bo ostala v zelo lepem spominu,
saj sem spoznala veliko novih
prijateljev in odličnih profesorjev.
Najbolj pa bom, seveda, pogrešala
moj razred.

Brigita Krajnc
Sem Brigita Krajnc in prihajam iz Vojnika. Misel, ki me v življenju spremlja, je:
»Never give up!«. Prijateljice me največkrat opišejo kot: »Čisto primerna za
v Vojnik.« (Razlagaj si, kakor hočeš …). Sem polna energije in imam pozitiven
pogled na svet, kar potrjuje tudi moje horoskopsko znamenje strelec. V šolskih letih
sem tekmovala na različnih področjih, predvsem na področju naravoslovnih ved,
in osvojila veliko priznanj. Šolanje nameravam nadaljevati na splošni gimnaziji
Lava, potem pa se bom najverjetneje vpisala na fakulteto, povezano z medicino ali
zgodovino, saj sta to moja najljubša predmeta poleg likovne. V prostem času rada
berem, rišem, gledam filme, se ukvarjam s športom in družim s prijateljicami (Lano,
Veroniko in Tjašo). OŠ Vojnik zapuščam z veliko spomini in nasmeškom na obrazu.

Laura Jesenek
Sem Laura Jesenek iz 9. b razreda in prihajam iz
Nove Cerkve. Že šesto leto igram prečno flavto v
Glasbeni šoli Celje, poleg pouka flavta igram še v
malem pihalnem orkestru Glasbene šole Celje. V
letošnjem šolskem letu sem začela igrati tudi v šolskem
ansamblu. Že devet let pojem v šolskem zboru,
najprej v otroškem, v šestem razredu pa sem začela
peti v mladinskem pevskem zboru. Sodelujem tudi na
tekmovanjih in delavnicah, največkrat v matematiki.
Vpisala sem se na srednjo kemijsko šolo.
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David Krameršek
Prihajam iz vasi Bezovica. V prostem času se vozim z
motorjem, se družim s prijatelji, igram nogomet in druge
družabne igre. V letošnjem šolskem letu zaključujem osnovno
šolo, šolanje pa bom nadaljeval v Šolskem centru Šentjur.
Vpisal sem se v program mehanik kmetijskih in delovnih
strojev, saj me tovrstno delo zelo veseli.
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Lana Kuzman
Sem Lana Kuzman, učenka 9. b
razreda in prihajam iz Vojnika. Sem
veselo, prijazno in nasmejano dekle.
V prostem času se rada družim s
prijatelji, igram kitaro, poslušam
glasbo, rada pogledam kakšen
dober film in srfam po internetu.
Naslednje leto bom obiskovala
Gimnazijo Lava, nikoli pa ne bom
pozabila prijateljev iz OŠ Vojnik.

Ernest Oblonšek
Sem Ernest Oblonšek in prihajam iz Velike Ravni. Star sem
14 let. V prostem času igram na diatonično harmoniko in
klavir, poslušam glasbo ter delam na naši kmetiji. Svoje
življenje si težko predstavljam brez svoje družine in
prijateljev. Šolanje bom nadaljeval v Ljubljani v programu
zobotehnik.

Mateja Legvart
Moje ime je Mateja in sem iz Nove
Cerkve. V prostem času se ukvarjam
s športom, rada pa tudi rišem. Sem
vesela oseba in vedno pripravljena
pomagati.

Evelin Landeker
Sem Evelin Landeker. Stara sem
14 let. Sem zelo organizirana,
natančna, prizadevna, duhovita
in zelo kritična oseba, pa tudi
zabavna, kadar nisem slabe
volje. V šolskih klopeh sem
spoznala veliko dobrih prijateljev
in doživela veliko nepozabnih
trenutkov, ki mi bodo večno ostali
v spominu.

Jerneja Penič

Tit
Lončarevič
Star sem 15 let in
obiskujem OŠ Vojnik.
V prostem času igram
igrice na računalniku in
se zabavam z bratom.
Rad tudi slikam in se
družim s prijatelji.

Nataša Kovač
Sem Nataša in prihajam iz
Šmartnega v Rožni dolini. Osmo
leto že igram kitaro. Naredila sem
izpit za 1. in 2. razred kitare, nato
sem se začela ukvarjati z narodnozabavno glasbo. Pol leta igram v
šolskem ansamblu. V šolskih zborih
pojem že od prvega razreda. Z
MPZ sem bila dvakrat na Češkem.
Od sedmega razreda plešem v
šolski folklorni skupini. S projektom
COMENIUS smo bili na Češkem in
Poljskem. Uspešno sem sodelovala
na tekmovanjih za Zlato kuhalnico. V
prostem času rada igram odbojko in
se vozim z rolerji. Vpisala sem se v
Srednjo zdravstveno šolo v Celju, ker
me veseli delo z ljudmi in medicina.
Rada bi postala dobra medicinska
sestra.
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Sem Jerneja Penič iz 9. b razreda. Z letošnjim šolskim letom zaključujem šolanje na
Osnovni šoli Vojnik in jeseni nadaljujem na Gimnaziji Celje Center, smer predšolska
vzgoja. Za to šolo sem se odločila z razlogom, ker imam rada otroke in delo z njimi
ter sem glasbenica, kar lahko zelo dobro uporabiš v tem poklicu. Centralno OŠ Vojnik
obiskujem že devet let. V teh letih se je zgodilo seveda veliko lepega in tudi kaj
manj lepega. Spoznala sem veliko vrstnikov, ki pa so se kar nekajkrat v razredu z
mano zamenjali, saj smo velika generacija in nas je bilo potrebno družiti iz treh v
štiri razrede in nato nazaj v tri. Vsa leta od 1. do 9. razreda sem vestno brala knjige
za slovensko Bralno značko in vsako leto tudi osvojila priznanja. V 7. razredu sem
osvojila zlato priznanje iz Nemške bralne značke v 8. in 9. razredu pa srebrno. V 8.
razredu sem osvojila priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, vsako leto pa sem tudi tekmovala v matematiki - za Kengorujčka.
Vseh 9 let sem pela tudi pri šolskem zborčku, od 1. do 5. v otroškem, od 6. do 9. pa pri mladinskem. Poleg obveznosti v OŠ
pa sem tudi glasbenica. Igram trobento, kitaro in pojem. Sem zelo zgovorna, zato mi mikrofon in vodenje kakšne prireditve ne
dela težav. Za seboj imam tudi kar nekaj koncertov s trobento - solo in tudi z različnimi orkestri, saj sem že 5 let članica MPO
GŠ Celje in 2 leti Pihalnega orkestra Celje. V teh letih sem se udeležila tudi treh regijskih tekmovanj. Leta 2008 in 2011 solo,
kjer sem obe leti prejela drugo mesto (srebro) in pa letos, leta 2013, sem nastopila s triom trobent, kjer smo tudi zasedli 2. mesto
(srebro). Z glasbo se bom ukvarjala še naprej, jo širila med otroke, saj si brez nje sploh ne predstavljam življenja. Pravim tudi, da
kdor glasbo rad ima, je dobrega srca.

Barbara Ovtar
Nejc Novak
Novačan
Sem Nejc in prihajam
iz Arclina. Hodim v 9. b
razred. V prostem času
se rad družim s prijatelji.

Sem Barbara Ovtar, rojena 12. junija. Sem
nasmejano dekle in rada spoznavam nove ljudi.
Igram klavir in orgle ter pojem v pevskemu zboru.
Rada pa tudi raziskujem naravo ter dogajanje in
spreminjanje v njej. V prostem času se rada družim
s prijatelji, prebiram kakšne dobre knjige, hodim na
sprehode,hranim živali in gledam TV. Ta šola mi bo
ostala v spominu, saj mi ni nikoli dolgčas.
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Urh Veršnik

Aleks Petrej

Sem Urh in sem star 14
let in prihajam iz Škofje
vasi. V prostem času sem
rad na računalniku ali pa
se ukvarjam s kakšnim
športom. V življenju bi se
rad ukvarjal s tem, kar me
najbolj veseli oz. navdušuje.

Sem Aleks, učenec 9. b razreda. Kar nekaj
časa sem se ukvarjal z rokometom, vendar sem
ga zaradi spleta okoliščin pustil in se raje bolj
posvetil šoli. Vpisal sem se na srednjo logistično
šolo. Najbolj bom pogrešal OŠ Vojnik, še
posebej gospo ravnateljico in gospoda Aleša
Kolška, ki sta mi vedno stala ob strani.

Tristan Šeško

Eva Poklič
Šolske klopi v 9. b razredu polnim tudi jaz, Eva Poklič. Prihajam iz lepe vasice
Nova Cerkev. Sem vesela, prijazna, komunikativna in zabavna oseba. Tisti, ki me
ne poznajo, pravijo, da sem bolj tihe narave, ostali pa menijo ravno drugače.
Večino svojega prostega časa posvečam glasbi, rada pišem besedila pesmi, ena
izmed njih je tudi naša eko himna. Že vseh devet let pa prepevam tudi v šolskem
pevskem zboru. 14. 6. 2013 zapiram knjigo svojega osnovnošolskega popotovanja
in odpiram srednješolsko, v katero vpletam Srednjo zdravstveno šolo Celje. Nekoč
si želim postati srednja medicinska sestra in pomagati ljudem v stiski. V teh devetih
osnovnošolskih letih se mi bodo najbolj vtisnili v spomin trenutki, ki smo jih preživeli
skupaj s sošolkami in sošolci. Osnovna šola mi bo za vedno ostala v lepem spominu!

Ime mi je Tristan Šeško ter prihajam
iz Vojnika. Sem malo sramežljiv, a se
vseeno hitro navadim nove družbe.
V prostem času rad poslušam
glasbo, igram računalniške igrice
in se družim s prijatelji. Najbolj
bom pogrešal sošolce, učitelje ter
posebne dogodke, kot je bil zadnji
izlet v Ljubljano.

Tim Videnšek
Sem Tim Videnšek, star sem
15 let in živim v Vojniku. V
prostem času se rad družim s
prijatelji in poslušam glasbo.
Letos zaključujem 9. razred.
Vpisal sem se na srednjo šolo
za kemijo, elektrotehniko
in
računalništvo,
smer
elektrikar.

Tjaša Randl
Živijo! Prihajam iz Škofje vasi. Rojena sem 31. 7. 1998
v Celju. Sem prijazno, zabavno in nasmejano dekle. V
prostem času se rada družim s prijatelji, poslušam glasbo, se
sprehajam v naravi, ustvarjam, se ukvarjam s športi – eden med
njimi je tudi ples – preživljam čas za računalnikom ... Vpisala
sem se na SŠGT. Šolanje bom nadaljevala v smeri turizma, saj
rada spoznavam nove ljudi, se učim nove jezike in potujem.
Osnovna šola mi bo ostala v čudovitem spominu predvsem
zaradi sošolcev in najboljših prijateljev, s katerimi sem preživela
precej zabavnih in norih devet let!

Veronika Slapnik
Sem Veronika in prihajam iz Šmartnega. Zelo rada se smejim. To vedo vsi, ki me
poznajo in tudi tisti, ki me ne, saj me večino dneva vidijo z nasmeškom na obrazu.
Sem družabna, saj se rada družim s prijatelji ter spoznavam nove ljudi. V prostem
času rišem, pojem, zelo rada pa se tudi igram s svojim psom Lumom. Ker že štiri leta
vztrajno treniram ples in rada delam z ljudmi, bi bila rada po poklicu nekaj, kar bi
združevalo oboje. V vseh teh letih sem tudi sodelovala na raznih tekmovanjih, kjer sem
dosegla veliko bronastih in srebrnih priznanj, ne dolgo nazaj pa sem tudi bila srebrna
na državnem tekmovanju iz raziskovalne naloge. Vpisala se bom na Gimnazijo Lava
- evropski oddelek, ker me veseli tudi angleščina. Osnovno šolo si bom zapomnila po
sošolcih in sošolkah, kako smo se zabavali in skupaj preživljali šolska leta,in tudi po
učiteljih, ki so nas prenašali. OŠ Vojnik bo za vedno ostala v mojem spominu.
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Jernej Špeglič
Sem Jernej Špeglič in živim v Arclinu. Star sem 15 let in ne hodim rad v šolo.
Veliko prostega časa preživim s sestričem, prijatelji in za računalnikom.
Treniral sem rokomet in karate, a sem zaradi določenih problemov in lenobe
nehal. Življenja si ne znam predstavljati brez prijateljev. Rad poslušam
glasbo in se rekreiram. Naprej se bom vpisal na Lavo (smer elektro tehnik).

Rene Vrečer
Prihajam iz Vojnika. Star sem 15 let. Najraje
se družim s prijatelji in igram nogomet. V 7.
razredu sem začel trenirati nogomet, a sem
čez mesec dni nehal. Rad imam poletje in
jutranji spanec. Pogrešal bom OŠ VOJNIK
zaradi prijaznosti in veselja v njej. Vpisal sem
se na ŠCC.
“ RES NISEM IKONA 9. B, SEM PA RES
NAJLEPŠI.”
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Skupaj v 9.c smo bili:
STAŠ ARH
KATJA BOŽNIK
ERIK BREZOVŠEK
ŠPELA CEHNER
MATEJA DIMEC
ANŽE DOBOVIČNIK
MAŠA FELICIJAN
MIHA JUG
ANŽE KNEZ
KATARINA KOVAČ
MATEVŽ KRAJNC
JERNEJA KUGLAR
ZALA KUNEJ
METKA LUŽAR
ROK NOVAK
JAN OBREZA
MOJCA OPRČKAL

Razred 9.c

TINA OSMANAJ
VALENTINA POVALEJ REZAR
MATIC RAZGORŠEK
MARJETA ŠTRLJIČ

Razrednik: Gregor Palčnik
Sorazredničarka: Ivanka Krajnc

ANA TROP
ALJAŽ ZAKOŠEK
MATIC ZALOŽNIK
MATJAŽ ŽAVSKI
DENIS ŽELEZNIK
ANJA ŽIBRET
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Staš Arh

Mateja Dimec

Sem Staš Arh, učenec 9. c. Rad hodim ven s
prijatelji, igram računalniške igrice in skrbim za
predšolske otroke. Prav zato sem se tudi vpisal
na Gimnazijo Celje Center, smer: predšolska
vzgoja.

Sem Mateja Dimec in prihajam iz Polž. V šoli sem bila
večinoma odlična učenka. V prostem času rada kolesarim,
kuham in se družim s prijatelji. Rada tudi rišem. Osvojila sem
zlato bralno značko, se udeležila tekmovanja iz sladkorne
bolezni ter tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Vpisala sem
se na Srednjo šolo za gostinstvo in turizem.

Katja Božnik
Sem Katja Božnik, stara 15 let. Živim v Socki. Rada igram
košarko, kolesarim, pojem ter poslušam glasbo. Sem tudi
skavtinja in gasilka ter prepevam v šolskem in cerkvenem
pevskem zboru. Obiskujem Glasbeno šolo Celje, kjer že šesto
leto igram rog in letos sem bila izbrana tudi za najuspešnejšo
učenko leta. Sem članica Mladinskega pihalnega orkestra GŠ
Celje.
Glasba je del mojega življenja, zato sem se vpisala na I.
gimnazijo v Celju, na umetniško gimnazijo, smer glasba. Po
srednji šoli bi se rada vpisala na glasbeno akademijo.

Erik Brezovšek
Sem Erik Brezovšek. Star sem 15 let in živim v Vojniku. Ob prostem
času igram trobento, nogomet, kolesarim, gledam televizijo in
igram računalniške igrice. Vpisal se bom na šolo za računalniškega
tehnika, vzporedno se bom izobraževal v glasbeni šoli.

Anže Dobovičnik
Sem Anže Dobovičnik, 15-letni najstnik iz Vojnika. Vseh devet let guljenja
šolskih klopi sem se trudil za čim boljši učni uspeh, kar mi je v veliki meri
uspevalo. Vseskozi sem sodeloval pri najrazličnejših interesnih, športnih in
drugih šolskih dejavnosti, kot so tekmovanja iz logike, fizike, kemije, športna
tekmovanja idr., za kar sem prejel različna priznanja in pohvale. Vsa leta
sem osvajal slovensko bralno značko, ne nazadnje pa sem dobil tudi
zlato priznanje za nemško bralno značko. Šest let sem prepeval v šolskem
pevskem zboru, poleg tega sem uspešno končal še nižjo glasbeno šolo v
Celju, smer harmonika. Že dve leti pa je moja spremljevalka tudi kitara.
Poleg glasbe sem predan športu, saj sem štiri leta treniral in igral nogomet
pri NK Vojnik. Prav tako že devet let treniram rokomet in sem aktiven član
rokometnega kluba Celje pivovarna Laško, s katerim smo v letošnji sezoni
osvojili drugo mesto v državnem prvenstvu v kategoriji starejših dečkov A. Zadnja štiri leta se uvrščamo na vidnejša
mesta, tako v slovenskem prostoru kot širše, saj smo osvojili že lepo število kolajn in pokalov tudi na mednarodnih
turnirjih. Ker želim svoje znanje in aktivnosti nadgrajevati, sem se vpisal na I. gimnazijo v Celju, smer športni oddelek.

Špela Cehner
Ime mi je Špela Cehner. Svoj prosti čas
preživljam pred televizijo in računalnikom.
Obožujem glasbo in se z njo rada ukvarjam.
Rada pomagam prijateljem in jim dam kakšen
nasvet. OŠ Vojnik sem obiskovala vseh devet
let. Tu sem spoznala veliko prijateljev, s katerimi
smo se zelo zabavali in tudi kakšno ušpičili.
Vpisala sem se na Gimnazijo Lavo, kjer upam,
da bom spoznala svoj življenjski cilj.
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Maša Felicijan
Sem Maša Felicijan, učenka 9. c. V šolo rada hodim predvsem
zaradi druženja s prijatelji. V prostem času rada plešem in spim. Ker
me nič ne veseli, sem se odločila, da se vpišem na Gimnazijo Lava
in spoznam, kaj si v življenju želim postati.
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Jerneja Kuglar
Sem Jerneja Kuglar in prihajam iz Homca. V šoli nisem
bila ravno odlična učenka, vendar mi do tega rezultata
ni zmanjkalo prav veliko. Udeležila sem se tekmovanja
iz sladkorne bolezni in letos dosegla bronasto priznanje,
tekmovala pa sem tudi za Cankarjevo priznanje, za
nemško bralno značko, vseh devet let pa sem tudi
prepevala v šolskem pevskem zboru. Rada kolesarim,
se rolam, pojem, rišem, se družim s prijatelji … Rada pa
se igram in družim z malimi otroki, zato sem se vpisala
na Gimnazijo Celje Center, na smer predšolska vzgoja.

Miha Jug
Sem Miha Jug. Prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini.
V prostem času rad igram računalniške igre in se
družim s prijatelji.

Zala Kunej
Anže Knez
Sem Anže Knez. Prihajam iz Vojnika. V prostem
času se družim s prijatelji in igram košarko.
Vpisal sem se na ŠCC, na smer strojni tehnik.

Sem učenka 9. c. Rada poslušam glasbo, fotografiram naravo, igram klavir, flavto
in kitaro, potujem in spoznavam nove ljudi. Najraje pa se družim s prijatelji, ki jih
že poznam od samega začetka. Večkrat mi rečejo, da sem ‘’drugačna’’, kar se mi
zdi zanimivo. Pogrešala bom zgodnje ure, ko smo se skupaj v šoli učili, in čas, ki
smo ga skupaj preživeli po pouku. Kot oseba sem prijazna in vedno nasmejana,
velikokrat pa se obremenjujem zaradi majhnih stvari. OŠ Vojnik mi bo res ostala v
lepih spominih, saj mi je dala veliko
izkušenj in lepih spominov. Učitelji pa tudi niso bili tako slabi.

Katarina Kovač
Sem Katarina Kovač iz Vojnika. Vsak, ki me pozna, lahko
potrdi, da sem živahno in energično dekle. Sem pa tudi
zelo lena, kar se ne kaže najlepše pri nekaterih ocenah.
Atletiko treniram že peto leto. Najraje se družim s prijatelji,
ki mi pomenijo zelo veliko. Predvsem si srednjo šolo težko
predstavljam brez Marjete Štrljič. Vpisala sem se na
gimnazijo Šolski center Celje, in sicer na predšolsko vzgojo,
saj mi je delo z otroki všeč. Moj moto je: “Stori bližnjemu to,
kar bi želel, da bi drugi storili tebi!”

Matevž Krajnc
Zdravo! Sem Matevž Krajnc. Prihajam iz Šmartnega. V
prostem času se rad družim s prijatelji, igram nogomet in
računalniške igrice.
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Metka Lužar
Živijo. Sem Metka Lužar in prihajam iz Malih Dol. V
prostem času treniram orientalski ples in se družim s
prijatelji. V srednjo šolo sem se opisala na Šolski center
Celje, in sicer na smer frizer.

Rok Novak
Sem Rok Novak prihajam iz Šmartnega. Star sem
15 let in po končani osnovni soli bom se vpisal na
zdravstveno solo v Celje. V prostem času igram
nogomet ter videoigrice in hodim s prijatelji ven.
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Jan Obreza

Matic Razgoršek

Zdravo! Sem Jan Obreza, prihajam iz Šmartnega.
V prostem času rad igram košarko in računalniške
igrice, rad pa se tudi kdaj pošalim.

Ime mi je Matic Razgoršek, rad se zabavam,
igram nogomet, hodim v kino.

Mojca Oprčkal
Sem Mojca Oprčkal in prihajam iz Socke.
Sem nasmejano živahno dekle. V prostem
času poslušam glasbo, berem knjige, kuham in
treniram košarko. Seveda si vsak dan vzamem
čas za prijatelje, zato ne pozabim sesti pred
računalnik. Že od prvega razreda osnovne
šole pojem v šolskem pevskem zboru. Vpisala
sem se na Gimnazijo Celje Center, kjer upam,
da bom spoznala svoj življenjski cilj.

Marjeta Štrljič
Sem Marjeta Štrljič iz 9. c. Zelo rada imam tuje
jezike, zato sem se vpisala na Gimnazijo Lava
(evropski oddelek). Sem odločna oseba, ki vedno
pove svoje mnenje. V prostem času se najraje
družim s svojima najboljšima prijateljema Katarino
in Tilnom. V teh štirih letih sem doživela veliko lepih
trenutkov, pa tudi nekaj malo manj lepih. Kljub
vsemu bom vse zelo pogrešala. Najbolj pa mi
bodo ostala v spominu srečanja parlamenta, kjer
nam z gospo Šarlah ni bilo nikoli dolgčas.

Ana Trop
Sem Ana Trop učenka 9. c. V
prostem času rada plešem in
se zabavam s prijatelji. Moja
skrita želja je prepotovati svet
in spoznati Justina Biebera.
Obožujem poletje, poležavanje
na plaži s kakšno dobro knjigo
v roki in poletne noči.

Tina Osmanaj
Živijo. Sem Tina in živim v Vojniku. Zelo sem aktivna na
športnem področju, rada se družim in zabavam. Iz osnovne
šole bom odnesla veliko spominov in nikoli pozabila na
prijatelje. Šolanje bom nadaljevala na srednji ekonomski
šoli v Celju.

Valentina Povalej Rezar
Sem Valentina Povalej Rezar. Stara sem 14 let.
Živim v Škofji vasi. V šoli obiskujem pevski zbor in
zadnjo leto vodim parlament. Vpisala sem se na
Srednjo zdravstveno šolo Celje, in sicer na smer
kozmetični tehnik, saj mi je všeč delo z ljudmi ter da
jim pomagam.
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Aljaž Zakošek
Sem Aljaž Zakošek. Prihajam iz Vojnika. V
prostem času se družim s prijatelji in spim. Vpisal
sem se na 1. gimnazijo v Celju, na splošna smer.
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Zaključna ekskurzija
Matic Založnik
Sem Matic Založnik in prihajam iz Zlateč. V prostem
času se rad družim s prijatelji in se ukvarjam s
športom. Naprej sem se vpisal na šolo tehnika
mehatronike. Osnovna šola Vojnik bo zagotovo
ostala v mojem spominu za vedno.

Matjaž Žavski
Sem Matjaž Žavski. Prihajam iz Nove Cerkve.
V prostem času se družim s prijatelji in igram
računalniške igrice in nogomet. Vpisal sem se
ŠCC, na smer računalniški tehnik.

Denis Železnik
Pozdrav!
Kadar mi je dolgčas, se zabavam z nogometom, računalnikom
in ostalimi napravami, ki jih imam. Želim se vpisati na gostinsko
šolo v Celju.

Anja Žibret
Sem učenka 9. c. V prostem času se ukvarjam s športom,
se družim s prijatelji, rišem, najraje pa poslušam
glasbo. Prijatelji me opisujejo kot energično, zanimivo
vendar trmasto osebo. Vsa leta sem bila odlična, pet
let sem trenirala rokomet pri celjski reprezentanci in tri
leta košarko pri KK Vojnik ter sodelovala pri projektu
ŠKL. Ker še ne vem, kaj točno me veseli, sem se vpisala
na Gimnazijo Lava, v splošni oddelek.
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