DEVETOŠOLSKI ALMANAH
Šolsko leto 2013-2014

4-5

6

Predstavitev 9. c

Predstavitev 9. b

Predstavitev 9. a

Beseda razrednikov

Beseda ravnateljice

Osnovna šola Vojnik / generacija 2013 - 2014

2

Kazalo

22

14

3

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.

Srečno, drage devetošolke in devetošolci.
Vaša
Majda Rojc

»Skrivnost uspeha v življenju ni v tem, da človek dela tisto, kar ljubi,
temveč da ljubi tisto, kar dela.«
Winston Churchill
Drage devetošolke, dragi devetošolci!
Naj vam bo Churchillov citat popotnica za nadaljnje šolanje in pot v življenju. Ena od skrivnosti življenja
je, da imaš cilj, ki je vreden truda, in da ga vztrajno uresničuješ. Eni ste to že pokazali v letih osnovnega
šolanja, drugi še to boste. Verjemite v svoje sposobnosti in da so na tem svetu možnosti za vsakega
izmed vas. Verjemite v lepoto narave, knjig, prijateljstva in v preproste radosti vsakdanjega življenja!
Želimo vam, da najdete to, kar vas bo veselilo celo življenje!

Amalija Kožuh, Vilma Ošlak, Barbara Ojsteršek Bliznac,
razredničarke 9. razredov

Šolsko leto
2013/2014
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Skupaj v 9.a smo bili:
NEJC APOTEKAR
MOJCA CVIKL
LARA ČREŠNAR PREMRL
ALJAŽ GORŠEK
TIAN DAVID HREN
EVA HVALEC
ANDRAŽ KAMERIČKI
LAN KOLAR
LARA KOLAR
LARS KOLAR
STAŠ KÖNIG
AMADEJA KOŠTOMAJ
HANA MUZELJ
AMBROŽ PLANINŠEK
MANCA PRISLAN
KARIN RAJH

Razred 9.a

MAJA SLAPNIK
TIMEA ŠTRAVS
GAŠPER TRUPEJ

Razredničarka: Amalija Kožuh
Sorazredničarka: Mojca Guček

NINA ŽOLNIR
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Nejc Apotekar

Sem Nejc Apotekar, učenec 9. a. Živim v Šmartnem v Rožni dolini. V prostem času se rad
družim s prijatelji , igram nogomet in računalniške igrice. Ko bom končal z osnovno šolo,
bom nadaljeval šolanje v srednji šoli za strojništvo , mehatroniko in medije.


Mojca Cvikl

Sem Mojca Cvikl iz 9. a. Prihajam iz Socke in sem pozitivna ter vedno
nasmejana oseba. V prostem času se družim s prijatelji, igram košarko ali
kolesarim. Zelo rada pojem, plešem in poslušam glasbo, in se z veseljem
udeležujem nastopov z mladinskim pevskim zborom. V šoli imam najraje
matematiko in kemijo, zato bi rada v prihodnosti postala učiteljica le-teh
predmetov. Naslednje leto bom vstopila v splošni program I. gimnazije v
Celju.


Lara Črešnar Premrl

Sem Lara Črešnar Premrl, učenka 9. a. V prostem času se rolam, družim s prijatelji in
poslušam glasbo. Osnovno šolo Vojnik si bom zapomnila po zanimivih projektih, kot so
Comenius , Noč branja, Angleški vikend, tekmovanju Kuhna pa to in najboljših sošolcih
ter nepozabnih skupnih trenutkih. Šolanje bom nadaljevala na Srednji zdravstveni šoli
Celje. V prihodnosti si želim postati kriminalist.


Aljaž Goršek

Sem Aljaž Goršek, učenec 9. a-razreda. Prihajam iz Nove Cerkve. Teh 9 let mi bo res
ostalo v spominu kot ena najboljših poti mojega življenja. Zgodile so se mi tako dobre
kot slabe stvari, a dobre seveda pretehtajo. Vsa leta sem bil odličen učenec, sodeloval
pa sem tudi v šolski košarkarski ekipi, s katero smo dosegli odlične rezultate. Vpisal sem
se na Gimnazijo Lava, ker še ne vem točno, s čim bi si v življenju najraje služil kruh, zelo
pa me zanima poklic zdravnika oz. arhitekta.
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Tian David Hren

Sem Tian David Hren, učenec 9. a-razreda. V prostem času rad igram nogomet oz.
računalniške igre. Osnovne šole se bom najbolj spomnil po druženju s prijatelji, naši novi
telovadnici, čeprav smo jo imeli samo eno leto. Po gimnaziji bi se rad vpisal na fakulteto,
ki je povezana z naravoslovjem - kemijo ali fiziko.


Eva Hvalec

Sem Eva Hvalec in prihajam iz Malih Dol. Večji del svojega prostega časa preživim v
gledališču, saj v KUD Zarja delujem kot igralka, preostanek pa posvetim učenju igranja
harmonike, petju ter druženju s prijatelji ter družinskimi člani. Ob koncu osnovne šole
sem za nadaljnje šolanje izbrala Šolski center Velenje, in sicer gimnazijo. Prepričana
sem, da so prav vsi trenutki, ki sem jih preživela tako s sošolci kot z učitelji izjemna
popotnica za življenje. OŠ Vojnik mi bo ostala v čudovitem spominu!


Andraž Kamerički

Sem Andraž Kamerički, učenec 9. a in živim v Vojniku. Na OŠ Vojnik sem začel hoditi v
5. razredu. Rad hodim na to šolo, predvsem zaradi dobrih prijateljev in super učiteljev. V
prostem času treniram nogomet (že 9 let), rad skočim na kolo, poprimem za košarkarsko
žogo ali pa grem na igrišče, kjer se družim s prijatelji. Kot večina najstnikov pa se rad
uležem na kavč ter gledam televizijo in igram računalniške igre. Ob vikendih in počitnicah
rad poležim v postelji in kot večina nerad poprimem za učbenike. Šolo bom zaključil z
odličnim uspehom. Vpisal sem se na I. gimnazijo v Celju na športni oddelek. OŠ Vojnik
mi bo za vedno ostala v spominu.


Lan Kolar

Sem Lan Kolar, star sem 14 let in obiskujem 9. a Osnovne šole Vojnik. Živim v Škofji
vasi. V prostem času igram League of Legends ali pa gledam televizijo. Vpisal sem se v
Srednjo zdravstveno šolo Celje, saj bi rad postal rentgenski inženir.
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Hana Muzelj


Lara Kolar

Sem Lara Kolar, stara sem 14 let in obiskujem 9. a Osnovne šole Vojnik. Atletiko treniram
že osmo leto, v prostem času pa se najraje družim s svojo najboljšo prijateljico Laro. Sem
nasmejana, živahna in direktna oseba. Rada imam tuje jezike, zato sem se vpisala na
evropski oddelek Gimnazije Lava. Moja želja je prepotovati svet.

Ime mi je Hana Muzelj in sem učenka 9.a. Stara sem 15 let in prihajam iz Šmartnega.
Sem pozitivna oseba, ki se rada smeji . Tisti, ki me poznajo, bi me opisali kot zabavno,
smešno , vredno zaupanja . Svoj prosti čas rada preživljam s prijatelji in družino ali pa
ga preživim ob računalniku, branju knjig in poslušanju glasbe. V vseh teh letih sem tudi
sodelovala na raznih tekmovanjih, kjer sem dosegla nekaj bronastih priznanj. Rada
tudi kuham in igram košarko ter raziskujem ter s tem širim svoje znanje. 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 , vendar se že veselim nadaljnjega šolanja na Gimnaziji Lava.


Lars Kolar

Sem Lars Kolar, učenec 9. a, star sem 14 let. Rad igram računalniške igrice, treniram
atletiko ter gledam televizijo. Vpisal sem se na računalniško šolo, da bi postal
računalniški tehnik.


Ambrož Planinšek

Staš König

Sem Ambrož Planinšek in prihajam iz Malih Dol. Sem učenec 9. a-razreda. V prostem
času se ukvarjam s košarko in se učim. Šolanje bom nadaljeval na srednji šoli za
strojništvo v Celju. Rad se družim in pozabavam s prijatelji, zanje bi naredil vse.

Sem Staš König. Star sem 14 let in prihajam iz Šmartnega . V prostem času igram
diatonično harmoniko. Večkrat s prijatelji igram tudi nogomet. Obiskujem 9. a- razred
na OŠ Vojnik. Od predmetov imam najraje športno vzgojo in slovenščino. Ker mi je v
prejšnjih letih bila najljubši predmet tehnika in mi je šla zelo dobro, sem se odločil in se
vpisal na Šolski center Celje, smer strojništvo. Sem tudi velik navdušenec motokrosa. V
nadaljnjem življenju pa bi rad delal to, za kar se bom izučil.


Amadeja Koštomaj

Sem Amadeja Koštomaj. Prihajam iz okolice Vojnika. Sem pozitivna in komunikativna,a
trmasta oseba. V prostem času se rada družim s prijatelji,hodim na sprehode in
poslušam glasbo. Prijateljev iz osnovne šole ne bom nikoli pozabila,saj so zame nekaj
najpomembnejšega. Ker še ne vem natančno, kaj si poklicno želim postati, sem se
vpisala na Gimnazijo Lava – evropski oddelek. Osnovna šola mi bo ostala v zelo
lepem spominu.
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Manca Prislan

Sem Manca Prislan in prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini. Prijatelji me opisujejo kot
sprva zadržano, toda prijazno. Pri ljudeh cenim iskrenost. Rada imam tuje jezike in
naravoslovne predmete. Udeležila sem se več tekmovanj, najbolj uspešna sem bila pri
astronomiji, kjer sem poleg zlatega priznanja osvojila še 3. nagrado. V prostem času
igram violino in jezdim konje. Vpisala sem se na I. gimnazijo v Celju. Čeprav se veselim
novih izzivov, bom pogrešala prijatelje iz osnovnošolskih klopi, ki so mi polepšali
pretekla leta.
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Gašper Trupej


Karin Rajh

Moje ime je Karin Rajh in sem učenka 9. a-razreda. Prihajam iz okolice Socke. Prvih
5 let osnovne šole sem obiskovala na POŠ Socka, 6., 7., 8. in 9. razred pa sem
nadaljevala na centralni šoli v Vojniku. Že od 1. razreda obiskujem pevski zbor ter
se udeležujem raznih tekmovanj. Rada se družim s prijatelji in naravnost obožujem
čokolado. Za sabo imam 6 let igranja klavirja, 3 leta kitare, zadnji dve leti pa se
ukvarjam tudi z manekenstvom. Moj življenjski moto je: » Vedno se zdi nemogoče,
dokler ni storjeno.»


Maja Slapnik

Sem Maja Slapnik, učenka 9. a-razreda. Stara sem 15 let in prihajam iz Bovš. V
prostem času zelo rada pojem in se družim s prijatelji. V tem letu sem sodelovala v
projektu Comenius in zato tudi veliko potovala. Pridobila sem si veliko novih izkušenj
in utrdila angleški jezik. V srednjo šolo sem se vpisala na Šolski center Celje, smer
okoljevarstveni tehnik, saj hočem postati biologinja.

Sem Gašper Trupej in obiskoval sem 9. a-razred OŠ Vojnik. Zelo rad se ukvarjam
z elektrotehniko, zato sem se vpisal na Srednjo šolo za elektrotehniko, kemijo in
računalništvo, in sicer v program elektrotehnik. Naprej se bom tudi trudil ter izpopolnjeval
na področju elektrotehnike. Obiskujem tudi GŠ Celje, kjer se učim igrati na klavir. Zelo me
veseli igranje orgel, zato se bom po končanem klavirju učil tudi igranja na njih. Pomagam
tudi pri ministriranju ter berem berilo. V prostem času sodelujem v mešanem cerkvenem
pevskem zboru Forte pod vodstvom Tomaža Marčiča ter igram na rog pri KUD Štajerski
rogisti. V teh letih sem se na šoli počutil dobro, čeprav je včasih prišlo do manjših sporov
med prijatelji, so to le malenkosti, ki smo si jih že zdavnaj odpustili ter pozabili na njih.
OŠ Vojnik mi bo vedno ostala v lepem spominu.


Nina Žolnir

Sem Nina Žolnir, prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini in sem učenka 9. a-razreda.
Sem vesela, pozitivna oseba, ki se rada smeji. V prostem času igram košarko za Athlete
Celje, s katerimi smo dosegle dva naslova državnih prvakinj. Igrala sem tudi za našo
šolo in tudi z njimi dosegla dobre rezultate. Osnovne šole in prijateljev, ki sem jih
spoznala, se bom z veseljem spominjala. Ker sem bila vsa leta odlična in še ne vem,
kaj bi postala, se bom vpisala na Gimnazijo Lava.


Timea Štravs

Sem Timea Štravs, učenka 9. a. Prihajam iz Socke. V prostem času kolesarim, poslušam
glasbo in se družim s prijatelji. Osnovno šolo Vojnik sem obiskovala štiri leta, prej pa
sem hodila v šolo v Socki. V nižjih razredih sem igrala na klaviature in se ukvarjala
s solo petjem. Letošnje šolsko leto sem začela trenirati atletiko pri športnem društvu
Kladivar v Celju. Osnovno šolo Vojnik si bom zapomnila po zanimivih projektih, kot sta
Noč branja in Angleški vikend. V spominu pa mi bodo vsekakor ostali sošolci in naši
nepozabni trenutki. Šolanje bom nadaljevala na Gimnaziji Lava. V prihodnosti si želim
pridobiti poklic, povezan s psihologijo ter pedagogiko.
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Skupaj v 9.b smo bili:
ROK ANTOLIN
BLAŽKA BOVHA
JERNEJ DIMEC
ROK DOBROTINŠEK
LARA ANĐELIJA ĐORĐEVIĆ
LAURA JESENEK
MARTINA JEVŠENAK
NIKA KOVAČ
NIKA KOVAČ POTOČNIK
ANA MARIJA KRAJNC
TINKARA LEČNIK
SONJA MARGUČ
ANDREJ MAROVŠEK
LUCIJA MAROVŠEK
TOMAŽ NAREKS
ALEKS NEZMAN
ALTIN OSMANAJ
NIK POTOČNIK
ULA STOPINŠEK

Razred 9.b

NUŠA ŠALOVEN
BARBARA TADINA
NIKA TAMŠE ŽMAVC
JERNEJA ZUPANEK

Razredničarka: Vilma Ošlak
Sorazredničarka: Marjeta Krušič

TINKARA ŽNIDAR
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Rok Antolin

Sem Rok Antolin, učenec 9. b-razreda. Sem bolj delovnega duha, mirnih živcev in rad
pomagam. Osnovno šolo si bom zapomnil zaradi dobrih učiteljev in učiteljic. Rad igram
računalniške igre. Moj najljubši predmet je matematika.


Blažka Bovha

Sem Blažka Bovha, učenka 9. b-razreda. Moj najljubši predmet je glasbena vzgoja,
saj v glasbi zelo uživam. Sem zelo prijazen človek, rada pomagam drugim. Iz šole si
bom najbolj zapomnila ekskurzijo v Atlanti, kjer smo se kopali, vozili z gokarti, kegljali
in gledali film v kinu. Po osnovni šoli sem se vpisala na kmetijsko šolo v Šentjur, smer
kmetijsko-industrijski tehnik.


Jernej Dimec

Sem Jernej Dimec, učenec 9. b-razreda. Doma sem v Novi Cerkvi. Sem prijazen, zabaven
in neučakan. V prostem času se rad družim s prijatelji in brskam po internetu. Najtežje se
spravim za šolske učbenike in zvezke, a mi zaenkrat v šoli brez tega gre kar dobro pri
vseh predmetih, zato sem se vpisal na Gimnazijo Lava. Osnovno šolo si bom zapomnil
po šolskih tekmovanjih in regijskem tekmovanju iz matematike, na katerem sem osvojil tudi
srebrno priznanje.


Rok Dobrotinšek

Sem Rok Dobrotinšek, v prostem času igram nogomet, kolesarim in igram računalniške
igrice. Vpisal sem se na Šolski center Celje, srednjo šolo za elektrotehniko, kemijo in
računalništvo, smer računalništvo. Moja največja življenjska želja je, da se zaposlim pri
Googlu.
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Lara Anđelija Đorđević

Sem Anđelija Lara Đorđević, učenka 9. b-razreda Osnovne šole Vojnik. Lansko leto
sem končala 8-letno učenje igranja klavirja v Glasbeni šoli Celje, vendar me kljub temu
igranje še vedno zelo veseli. Prav tako rada pojem, nakupujem, se družim s prijatelji in
potujem po svetu. V življenju si zelo rada zastavljam visoke cilje in se jih trudim doseči.
Eden večjih in prvovrstnih ciljev v življenju mi je postati zdravnica, zato sem se vpisala na
I. gimnazijo v Celju, kjer se bom trudila za čim boljše rezultate.


Laura Jesenek

Sem Laura Jesenek. Stara sem 14 let in sem učenka 9. b-razreda. V prostem času rada
rišem, poslušam glasbo ter fotografiram. Šolanje bom nadaljevala na medijski srednji
šoli. V prihodnosti pa si želim postati fotografinja.


Martina Jevšenak

Sem Martina Jevšenak in živim v Vojniku, stara sem 15 let. Prosti čas izkoristim za
druženje s prijatelji in poslušanje glasbe. Treniram košarko in obiskujem krožek odbojke.
Od prvega do petega razreda sem obiskovala tudi otroški pevski zbor. Sem pozitivna
in nasmejana oseba. Vpisala sem se na Srednjo zdravstveno šolo v Celju, saj me veseli
delo z ljudmi in otroki.


Nika Kovač

Ime mi je Nika Kovač, prihajam iz Šmartnega in sem stara 15 let. Vpisala sem se na
Srednjo zdravstveno šolo Celje s prav dobrim uspehom. V prostem času obožujem
šport, saj treniram tek in ovire na Kladivarju. V času osnovne šole sem spoznala
ogromno pravih prijateljev, s katerimi upam, da bom ostala v stikih.
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Nika Kovač Potočnik

Sem Nika Kovač Potočnik, učenka 9. b-razreda. Doma sem v Šmartnem v R.d. V
prostem času igram klavir in bas kitaro ter plešem orientalske plese. Zanima me zobna
protetika, zato bom šolanje nadaljevala na Zdravstveni šoli v Celju, nato pa se izučila
za zobozdravnico.


Ana Marija Krajnc

Sem Ana Marija Krajnc. V prostem času se ukvarjam z glasbo, igram orgle in klavir.
Vpisala sem se na program umetniške gimnazije na 1. gimnaziji v Celju.


Tinkara Lečnik

Sem Tinkara Lečnik. Sem učenka 9. b-razreda. V prostem času obiskujem Glasbeno šolo
Frana Koruna Koželjskega. Glasbeno šolo obiskujem že 10 let. Igram violončelo že šesto
leto. Moj najljubši predmet sta zgodovina in geografija. Obiskujem tudi skavte. Rada se
družim s prijatelji in pečem.


Sonja Marguč

Sem Sonja Marguč, stara sem 15 let in živim v Malih Dolah. V šoli sem vsa ta leta
imela odličen uspeh, poleg pa sem se udeleževala različnih tekmovanj. Šolanje želim
nadaljevati na Gimnaziji Celje-Center, poleg pa še na vzporednem izobraževanju GŠ
Celje, saj imam zelo rada glasbo in igranje klavirja. V prostem času pa rada pojem, se
smejem ter se družim s prijatelji in družino. V šoli sem spoznala veliko dobrih prijateljev
in doživela veliko zanimivih in nepozabnih trenutkov, ki mi bodo ostali v spominu na OŠ
Vojnik!
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Andrej Marovšek

Sem Andrej Marovšek učenec 9. b. V prostem času se ukvarjam z glasbo, igram košarko
in tudi rad rišem. Zelo rad imam igranje klarineta, kitare ter klaviatur ter pomemben
jutranji spanec. Svoje življenje si težko predstavljam brez glasbe in prijateljev. 2 leti
sem treniral smučarske skoke, najrajši sem imel polet v zraku. Prijatelji me opisujejo kot
pozitivno, nasmejano in tudi trmasto osebo.
Vpisal sem se na srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, smer elektrikar,
ker me tovrstno delo zelo veseli. OŠ Vojnik zapuščam z veliko spomini in nasmeškom
na obrazu.


Lucija Marovšek

Sem Lucija Marovšek. Obiskujem Osnovno šolo Vojnik .Stara sem 14 let. V prostem
času me zabavajo prijatelji,hišni ljubljenčki pa tudi družina. Obiskujem treninge košarke
in krožek odbojke. Vpisala sem se na Srednjo Zdravstveno šolo v Celju .Komaj čakam
da spoznam nove prijatelje. Nekega dne pa si želim postati medicinska sestra.


Tomaž Nareks

Sem Tomaž Nareks, učenec 9. b-razreda. Star sem 15 let in stanujem v bližini Nove
Cerkve. V prostem času se družim s prijatelji, igram nogomet in računalniške igre. Rad se
tudi vozim z motorji. OŠ Vojnik si bom zapomnil predvsem po dobrih sošolcih, učiteljih in
učiteljicah. Vpisal sem se na Srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, kjer
se bom izobraževal za skrbnika strojne opreme.


Aleks Nezman

Sem Aleks Nezman in sem star 15 let. Po osnovni šoli se bom vpisal na Gimnazijo Lavo,
potem pa bom morda študiral jezike ali se vpisal na filozofsko fakulteto. Privlačijo me
adrenalinske stvari, kot so npr. gokart, parkour in še druge podobne stvari. V prostem
času rad igram nogomet, računalniške igrice ali grem ven s prijatelji. Doma sem v
okolici Celja , in sicer v Arclinu.
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Altin Osmanaj

Sem Altin Osmanaj. Živim v Vojniku. Star sem 15 let, sem učenec 9. b Osnovne šole
Vojnik. V prostem času rad igram računalniške igrice in nogomet. Rad gledam televizijo.
V tej šoli imam kar nekaj prijateljev. Vpisal sem se v srednjo šolo za gradbeništvo in
varovanje okolja, saj me to področje zanima.


Nik Potočnik

Sem Nik Potočnik in prihajam iz Ivence. Sem učenec 9. b-razreda. Rad se ukvarjam
s športom. Že 4 leta treniram košarko in si želim, da bi s tem nadaljeval čim dlje.
Šolanje bom nadaljeval na Srednji zdravstveni šoli Celje. Nekega dne pa bi rad postal
fizioterapevt. V prostem času se rad družim s prijatelji.


Ula Stopinšek

Sem Ula Stopinšek. Stara sem 14 let in obiskujem Osnovno šolo Vojnik. V prostem času
se rada družim s prijatelji, sprehajam psa, kolesarim in preberem kakšno knjigo. Sem
pozitivna in nasmejana oseba. Vpisala sem se na Srednjo zdravstveno šolo v Celju.


Nuša Šaloven

Sem Nuša Šaloven, učenka 9. b. Prihajam iz Razgorja. V prostem času tečem,
kolesarim, poslušam glasbo, plešem in igram kitaro. Osnovno šolo Vojnik sem
obiskovala vseh 9 let in najbolj si jo bom zapomnila po dobri družbi, projektih, kot
sta Noč branja in Angleški vikend, dobro organiziranih plesih, prijaznih učiteljih in
najboljšem razredu. Upam, da se bomo s sošolci in z učenci iz drugih razredov, kljub
temu da ne bomo več skupaj, še vedno razumeli. Ker še nisem čisto prepričana, kaj
želim postati, sem se vpisala na Gimnazijo Lava in upam, da bom to spoznala.

20


Barbara Tadina

Sem Barbara Tadina, stara sem 15 let in prihajam iz Arclina. V prostem času rada rišem,
kuham in pojem, zato obiskujem tudi pevski zbor. Sem zelo družabna, saj se rada družim
s prijatelji, še raje pa spoznavam nove ljudi in s tem nove prijatelje. Osnovno šolo si
bom zapomnila po zabavnih sošolcih in sošolkah ter učiteljih, ki so nas morali prenašati.
Vpisala sem se na Gimnazijo Celje Center – splošna gimnazija, vzporedno pa bom
hodila še v glasbeno gimnazijo.


Nika Tamše Žmavc

Moje ime je Nika Tamše Žmavc in sem učenka 9. b-razreda. Stara sem 15 let. Prihajam
iz Nove Cerkve. Igrala sem košarko in bila vključena v projekt ŠKL. Najraje se družim
s prijatelji in družino. Vpisala sem se na Ekonomsko gimnazijo v Celju, ker me že dolgo
zanimajo poslovne vede. Osnovno šolo si bom zapomnila po zanimivih dogodivščinah
in prijateljih, s katerimi bom ohranila stik tudi v srednji šoli.


Jerneja Zupanek

Sem Jerneja Zupanek. Stara sem 14 let. Obiskujem 9.razred Osnovne šole Vojnik. Sem
prijazna in nasmejana oseba. Razmišljam pozitivno in sem odločna. V prostem času se
rada družim s prijatelji,se sprehajam v naravi ali pa sem za računalnikom. Obožujem
nakupovanja v trgovinah in piknike. V šolo rada hodim zaradi prijateljev, pa tudi da se
kaj naučim. Vpisala sem se na Srednjo Zdravstveno šolo Celje-kozmetični oddelek, saj si
v prihodnje želim postati kozmetičarka.


Tinkara Žnidar

Sem Tinkara Žnidar iz 9. b-razreda. V prostem času rada plavam in potujem. Obiskujem
Glasbeno šolo Celje, kjer obiskujem pouk prečne flavte, solfeggijo, orkester in komorno
skupino. Zelo rada tudi pojem, zato prepevam v šolskem pevskem zboru. V šoli imam
najraje kemijo in biologijo. Šolanje bom nadaljevala na I. gimnaziji v Celju. Izšolati se
želim za pediatrično kirurginjo.
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Skupaj v 9.c smo bili:
HEIDI BORINC
PATRIK BREŽNIK
ANŽE DIMEC
MAJA HELBEL
KARLINA HOHNJEC
JAKOB HROVAT
NEJC JEUŠNIK
TIM KRHLANKO
MOJCA KUGLER
LUKA KUZMAN
MARTIN LUKA LEBAN
URBAN LIPOVŠEK
LUKA LOGAR
PETER PECL
ŽAK MIHAEL PESAN
PATRICIA PETEK
LUKA PINTER
JERNEJ RIBIČ

Razred 9.c

ZARA RIBIČ
URŠKA ROBIČ
JULIJA SIKOŠEK
URH SITAR

Razredničarka: Barbara Ojsteršek Bliznac
Sorazrednik: Edvard Fidler

FLORJAN STRENČAN
URŠKA ZALEZINA
AMADEJA ZALOŽNIK
TJAŠA ZALOŽNIK
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Heidi Borinc

Sem Heidi Borinc in prihajam iz okolice Nove Cerkve. Treniram plezanje, prosti čas pa
namenim druženju s prijatelji, kuhanju, poslušanju glasbe … Sem zelo pozitivna, vesela in
vztrajna oseba. Ker še ne vem, kaj bi rada počela v prihodnosti, sem se odločila, da se
vpišem na Gimnazijo Lava, kjer upam, da bom spoznala svoj življenjski cilj.


Patrik Brežnik

Sem Patrik Brežnik. Sem učenec 9. C in prihajam iz Šmartnega. V prostem času se rad
vozim z motorjem, gledam TV in igram nogomet. Šolanje bom nadaljeval na ŠCC, smer
avtomehanik.

Sem Karlina Hohnjec iz Vojnika, učenka 9. c-razreda in sem stara 15 let. V svojem
prostem času se rada družim s prijatelji, gledam televizijo in poslušam glasbo, treniram
pa plezanje. Šolanje bi rada nadaljevala na Gimnaziji Lava.


Jakob Hrovat

Sem Jakob Hrovat iz 9. c. Po zaključenem osnovnem šolanju sem se vpisal na strojno
šolo. Letos bom dober učenec, zato se bom naslednje leto bolj potrudil. V prostem času
rad igram košarko in nogomet, zelo rad se tudi družim s prijatelji.


Nejc Jeušnik


Anže Dimec

Sem Anže Dimec in prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini. Star sem 14 let. Po horoskopu
sem lev. Ob prostem času rad poslušam glasbo, igram računalniške igrice, igram nogomet
in vse športe z žogo. Obiskujem tudi glasbeno šolo v Celju in igram tolkala. Vpisal sem
se na srednjo šolo za gostinstvo in turizem, smer turistični tehnik. Ko bom zaključil šolanje,
bi rad čim več potoval.


Maja Helbel

Sem Maja Helbel, učenka 9. razreda Osnovne šole Vojnik. Treniram rokomet v klubu
ŽRK Celjske mesnine in s svojo ekipo dosegam odlične rezultate. V šoli sem bila vsa leta
odlična in udeležila sem se tudi kar nekaj tekmovanj in dosegla dobre rezultate. Sem
nasmejana, živahna in vedno pozitivna oseba. Zelo rada potujem in spoznavam nove
ljudi. V prostem času rolam s svojo najboljšo prijateljico, poslušam glasbo ter brskam po
internetu. Za nadaljevanje šolanja sem se odločila za I. gimnazijo Celje, in sicer športni
oddelek, kjer upam, da bom spoznala svoj življenjski cilj.
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Karlina Hohnjec

Sem Nejc Jeušnik, učenec 9. c. Živim v Vojniku in sem star 14 let. V prostem času se rad
družim s prijatelji in igram kitaro, všeč pa sta mi tudi plavanje in smučanje. V šoli sem
se imel zelo lepo in bom težko pozabil te lepe trenutke in zapustil šolo. Vse razrede
sem končal z odličnim uspehom in osvojil veliko bronastih priznanj in tri srebrna Vegova
priznanja. Vpisal se bom na I. gimnazijo v Celju, kaj bi rad postal, pa še zaenkrat na
žalost ne vem.


Tim Krhlanko

Sem Tim Krhlanko, ponosni učenec 9. c razreda. Šolo sem začel obiskovati kot
neizkušen in poln pričakovanja otrok, pri katerem je bilo vse na novo. Skozi teh 9 let
sem se razvijal skupaj s svojimi sošolci in najboljšim prijateljem Urhom. V veliko čast mi
je, da sem lahko predsednik razreda od 4. razreda naprej in mi prijatelji vedno znova
zaupajo. Posebne zahvale za mojo uspešnost gredo gospe Kristini Krivec, ki me je že
kot malega dečka navdušila nad znanjem in dobrim delom v šoli. Treniram rokomet, v
katerega sem se zaljubil že v 1. razredu in do katerega gojim ljubezen še sedaj. V 9.
razredu mi je uspel največji uspeh v dosedanjem življenju – postal sem predsednik
šolskega parlamenta, kar je najvišja možna funkcija na šoli. Zavedam se, da so to bila
verjetno najlepša leta mojega življenja, ki se jih bom z veseljem še dolgo spominjal.
Sklenil sem mnogo prijateljstev, za katera upam, da se bodo ohranila tudi po končanem
šolanju v Vojniku. Vsem mlajšim učencem pa bi zaželel predvsem, da polno izkoristijo
preostali čas na šoli in se imajo radi še naprej.
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Mojca Kugler

Sem Mojca Kugler, učenka 9.c-razreda Osnovne šole Vojnik. Stara sem 15 let. Sem
pozitivna oseba, ki se rada smeji in druži s prijatelji, ter igram košarko. Zelo rada imam
tuje jezike, še posebej angleščino. Naredila sem tudi raziskovalno nalogo ter se udeležila
mnogo tekmovanj, kjer sem dosegla lepe uspehe. Sem odločna oseba, ki vedno pove
svoje mnenje. Svoje šolanje bom nadaljevala na Gimnaziji Lava. V teh štirih letih sem
doživela veliko lepih trenutkov, pa tudi nekaj malo manj lepih. Rada potujem in obiskujem
različne države, zato si želim delati v tujini in se ukvarjati s tujimi jeziki. Prijatelji me
poznajo kot šaljivko in zelo razigrano osebo. Čeprav bom pogrešala našo šolo, se
srednje šole zelo veselim.


Luka Kuzman

Sem Luka Kuzman, učenec 9.c-razreda. Obiskujem Osnovno šolo Vojnik. Letos bom po
uspehu prav dober učenec. V prostem času se ukvarjam s plezanjem in nogometom, rad
se družim s prijatelji. Po končani osnovni šoli se bom vpisal na gostinsko šolo v Celje, ker
rad potujem in nimam problemov s tujimi jeziki.


Martin Luka Leban

Sem Martin Luka Leban. Živim v Vojniku, star sem 14 let in zaključujem šolanje na OŠ
Vojnik. Zelo me zanima strojništvo, zato bom tudi nadaljeval šolanje na srednji šoli za
strojnega tehnika. V prostem času se družim s prijatelji in poslušam glasbo.


Urban Lipovšek

Sem Urban Lipovšek. Prihajam iz Malih Dol. Prijatelji me kličejo Lipsy. V prostem času
rad igram nogomet. Vpisal sem se na Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko,
in sicer za poklic avtoserviser. Če imam čas, se rad vozim z motorjem. Če se kaj
pokvari, rad popravim.
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Luka Logar

Sem Luka Logar iz Šmartnega. Trenutno sem star 14 let in končujem 9. razred. Sem zelo
pozitivna oseba, občasno sem zmeden, pogosto zaspan in družaben. V vseh devetih
letih sem imel odličen uspeh. Prosti čas posvečam pretežno glasbi. Rad jo poslušam,
poleg tega pa igram še bobne in kitaro. Vsak teden grem vsaj enkrat ven s prijatelji.
Šolanje bom nadaljeval na Gimnaziji Lava, in sicer na evropskem oddelku, ki je fokusiran
na jezike in družbene vede.


Peter Pecl

Sem Peter Pecl. Prihajam iz Nove Cerkve. Star sem 15 let. Po horoskopu sem bik.
V prostem času se družim s prijatelji in rad igram računalniške igrice. Nisem ravno
športnik, ampak rad telovadim in kolesarim. Rad poslušam glasbo. Sem vesele in žive
narave, pa tudi visoke postave. Upam, da bom uspešen v življenju in da se bom še
naprej družil s tako dobrimi prijatelji.


Žak Mihael Pesan

Sem 14-letni Žak Mihael Pesan in prihajam iz Socke. Rad imam angleščino in zgodovino.
Že devet let obiskujem glasbeno šolo, v kateri igram tolkala. Imam dva brata in sestro,
s katerimi se dobro razumem. Na splošno se dobro razumem z otroki, zato bom postal
učitelj tolkal. V prostem času se rad igram z bratoma in igram računalniške igrice.


Patricia Petek

Sem Patricia Petek. Prihajam iz Vojnika. V prostem času se najraje družim s prijatelji,
igram košarko, učila pa sem se tudi igrati kitaro. Vsa leta sem sodelovala v pevskem
zboru in na raznih tekmovanjih. Ker še nisem prepričana, kaj bi v prihodnosti rada
počela, sem se vpisala na I. gimnazijo v Celju. OŠ Vojnik mi bo ostala v lepem
spominu, saj sem se v času šolanja veliko naučila, dobila pa sem tudi marsikaterega
dobrega prijatelja.
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Luka Pinter

Sem Luka Pinter iz 9. c in živim v Vojniku. Po končani osnovni šoli se bom vpisal na
medijsko srednjo šolo. Od sedmega razreda sem bil prav dober učenec. V prostem času
rad igram nogomet in vse druge športe, kot sta košarka, odbojka itd. Rad pa tudi igram
računalniške igre.


Jernej Ribič

Sem Jernej Ribič. Star sem 15 let. Prihajam iz Ivence. V prostem času se vozim z
motorjem ter jih tudi popravljam. V času osnovne šole sem dobil veliko prijateljev. V
življenju želim postati dober avtomehanik, zato sem se vpisal v šolo za avtoserviserja.


Zara Ribič

Sem Zara Ribič, učenka 9. c. Svoj prosti čas preživljam pred računalnikom in se družim
s prijatelji. Obožujem šport in se z njim rada ukvarjam. Tretje leto že treniram košarko
in sem aktivna članica ženskega košarkarskega kluba Athlete Celje. OŠ Vojnik sem
obiskovala vseh devet let. Tu sem spoznala veliko prijateljev, s katerimi smo se zabavali
in kakšno ušpičili.


Urška Robič

Sem Urška Robič s Frankolovega. Stara sem 15 let. OŠ Vojnik sem obiskovala vseh
9 let. Vsak, ki me pozna, lahko potrdi, da sem zelo živahno in energično dekle. Sem
pa tudi zelo lena, kar se ne kaže najlepše pri nekaterih ocenah. Rokomet treniram že
8 let in pol. V prostem času se najraje družim s prijatelji, ki mi pomenijo zelo veliko.
V življenju pa me najbolj veselita šport in medicina. Zato sem se vpisala na Srednjo
zdravstveno šolo v Celju.
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Julija Sikošek

Sem Julija Sikošek, rojena 1. novembra, 1999. Hodim na OŠ Vojnik. V prostem času
se družim s prijatelji, nakupujem v trgovinah ali pa sprehajam psičko Belo. Rada tudi
poslušam glasbo in sedim za računalnikom. V šoli imam dobre ocene, letos pa sem
pripravila tudi raziskovalno nalogo. Po osnovni šoli bom obiskovala I. gimnazijo Celje.


Urh Sitar

Sem Urh Sitar, 15-letni mulc iz Arclina. V šolo rad hodim predvsem zaradi dobrih
prijateljev, sošolcev, s katerimi bom stike ohranil tudi po končani šoli. Učenja in knjige
nikoli nisem maral, vendar sem vseeno uspešno zaključil osnovno šolo. Že deset let
treniram rokomet in letošnjo sezono smo res uspešno zaključili s tretjim mestom v državi.
Drugače pa sem zabaven, pozitiven in vedno dobrovoljen fant, ki ljubi avanture in
zabave. Šolanje bom nadaljeval na Srednji zdravstveni šoli Celje. Šolo si bom najbolj
zapomnil po dobri volji v razredu in moštvenem duhu, predvsem pri športu.


Florjan Strenčan

Sem Florjan Strenčan, učenec 9.c. Prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini. Rad se družim
s prijatelji in rad igram nogomet, gledam TV in igram računalniške igrice. Po končani
osnovni šoli bom nadaljeval šolanje na srednji šoli za gostinstvo in turizem.


Urška Zalezina

Sem Urška Zalezina. Stara sem 15 let in obiskujem 9. razred. Vsa leta sem bila odlična
učenka. Svoj prosti čas rada posvetim tekanju, rolanju, druženju s prijatelji, poslušanju
glasbe in igranju klavirja, ki ga igram že šest let. Zelo rada potujem in moja velika želja
je prepotovati svet. Za nadaljnje šolanje sem se odločila za eno od celjskih gimnazij.
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Zaključna ekskurzija

Amadeja Založnik

Sem Amadeja Založnik, učenka 9.c-razreda. Stara sem 14 let in živim v Novi Cerkvi.
Ker v življenju rada ustvarjam, kreiram in oblikujem, bi rada postala frizerka in si nekoč
ustvarila svoj salon. Ob prostem času rada kolesarim, kuham in se družim s prijatelji. Zelo
rada pa poslušam glasbo in pojem.


Tjaša Založnik

Sem Tjaša Založnik, učenka 9.c-razreda in prihajam iz Nove Cerkve. V prostem času
rada kolesarim, se sprehajam in družim s prijatelji. Težko mi bo zapustiti osnovno šolo,
saj smo se s sošolci zelo dobro razumeli. Moj življenjski cilj je postati dobra frizerka v
svojem salonu, hkrati pa se bom izobraževala za modno oblikovalko.
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