DEVETOŠOLSKI
ALMANAH
Šolsko leto 2014-2015

Dragi devetošolci in devetošolke!
Prehodili ste osnovnošolsko pot. Vem, da ste na tej poti doživeli veliko
uspehov, od prve samostojno zapisane črke, do pravilno rešene
zahtevnejše naloge. Skupaj z vami smo se vaših uspehov veselili
tudi mi. Neuspehi so vedno bili le poskusi iskanja prave poti, zato so
nepomembni. Tudi število teh ni pomembno. Pomembno je le to, da
ste znali poiskati najboljšo pot. Ob vztrajni pomoči vaših učiteljev in
staršev je bilo to veliko lažje. Želim si, da tudi v prihodnje prisluhnete
njihovim nasvetom, saj vam bo tako lažje sprejemati prave odločitve.
Čas je, da greste naprej, naprej po poti uspehov. Imate sposobnosti
in dovolj znanja, da lahko dosežete vse, kar si želite. Četudi vam ne
uspe prvič, poskušajte znova in znova poiskati pot do svojega cilja. Le
pogumnim in vztrajnim vedno uspe, zato vem, da bo tudi vam.
Srečno.
Olga Kovač,
ravnateljica
							

Drage devetošolke in devetošolci!
Zaključuje se neko obdobje, začenja se novo. Nekatere vas ob tej misli
stisne pri srcu, spet drugi se veselite novih izzivov. Sergio Bambaren je
nekoč zapisal: »V življenju pride čas, ko ne moreš storiti drugega, kot da
nadaljuješ svojo pot. Čas, da slediš svojim sanjam. Čas, da razviješ jadra
svojih prepričanj.« Ne bojte se sanjati, postavite si cilje in jih poskusite
uresničiti. Ne dovolite strahu, da vam prepreči pot do zastavljenih
ciljev ter zaupajte vase, v svojo energijo in sposobnosti! Poiščite smisel
življenja. Vašo pot bodo prekrižali vedno novi obrazi, vi pa boste z
vsako izkušnjo bogatejši in bolj zreli. Zapomnite si: Življenje je darilo.
Nikoli ne pozabite uživati v njem!
Želim vam srečno na vaši novi poti!
v imenu razrednikov zapisala
Simona Šarlah
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9.
Amon Aljaž
Apotekar Maruša
Belak Matteo
Gregorič Anja
Gregorič Sanja
Grobelnik Nuša
Jošt Jernej
Kovačič Lara
Kračun Urška
Kramaršek David
Levstik Laura
Lipovšek Jan
Muzelj Leja
Ojsteršek Tomaž
Razgoršek Nika
Romih Larisa
Ručigaj Lara
Špeglič Janez
Ulaga Zala
Vegl Ivec Andraž

RAZREDNIČARKA
SORAZREDNIK

Petra Strnad
Igor Fenko
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Aljaž
Amon

Maruša
Apotekar

Matteo
Belak

Jernej
Jošt

Lara
Kovačič

Urška
Kračun

Sem Aljaž Amon, ponosen učenec 9.
a, doma iz Arclina. Že od malih nog
se ukvarjam s športom. Začel sem z
rokometom in skozi devet let šolanja
treniral vse mogoče, sedaj pa že tri leta
redno treniram kolesarski spust (downhill).
Poleg športa se rad družim s prijatelji in
igram harmoniko. V šoli mi gre odlično,
zato sem se odločil, da se bom vpisal na
evropski oddelek Gimnazije Lava v Celju.

Sem Maruša Apotekar in prihajam iz
Šmartnega v Rožni dolini. V prostem času
se rada ukvarjam s športom, predvsem
z rolanjem. Že šesto leto igram klavir.
Šolanje bom nadaljevala v Ljubljani na
zdravstveni šoli, smer zobotehnik.

Sem Matteo Belak. Šolanje bom
nadaljeval na Srednji ekonomski šoli
za tehnika varovanja . V prostem času
treniram judo. Sem uspešen judoist.
Sem državni prvak. Igram tudi igrice na
računalniku . V šoli sem se imel lepo.
Pogrešal bom sošolce, zlasti tiste, ki so mi
bili blizu.

Sem Jernej Jošt, učenec 9. a razreda.
Na osnovno šolo bom imel zelo lepe
spomine. Že 6 let igram harmoniko.
Harmoniko igram tudi v ansamblu z
bratom in prijateljem. Šolanje bom
nadaljeval na Ekonomski šoli Celje, smer
tehnik varovanja.

Sem Lara Kovačič, učenka 9. a razreda. V
prostem času se rada družim s prijatelji,
igram košarko in preživljam čas z družino.
V osnovni šoli sem preživela veliko lepih
trenutkov, ki jih ne bom zlahka pozabila,
ter spoznala ljudi, ki mi bodo za vedno
ostali v dobrem spominu.
Sodelovala sem tudi v šolski ekipi
košarke, kjer smo dosegali dobre
rezultate.
Šolo bom nadaljevala na Gimnaziji Lava
− evropski oddelek.

Sem Urška Kračun, učenka 9. a razreda.
V prostem času se družim s prijatelji,
treniram košarko in preživljam čas z
družino. Osnovno šolo si bom zapomnila
po novo sklenjenih prijateljstvih, zabavi
in zabavnih učiteljih. Prepričana sem,
da bom osnovno šolo zelo pogrešala.
Vpisala sem se na 1. gimnazijo v Celju −
športni oddelek.

Anja
Gregorič

Sanja
Gregorič

Nuša
Grobelnik

Sem Anja Gregorič, učenka 9. a
razreda. Na Osnovni šoli Vojnik je bilo
zelo zabavno, saj sem spoznala veliko
zanimivih ljudi. V prostem času rada
plešem in se družim s prijatelji. Za
nadaljnje šolanje sem izbrala Gimnazijo
Lava − evropski oddelek, saj me zelo
veselijo jeziki.

Sem Sanja Gregorič, učenka 9. a. Šolanje
na Osnovni šoli Vojnik je bilo zanimivo,
saj so bili učitelji najboljši.
Rada igram na kitaro, 8 let pa že igram
rokomet v celjskem klubu ŽRK Celje
Celjske mesnine.
Za naš razred še naj povem, da smo bili
najboljši, saj smo vedno izstopali po tem,
kako »pridni« smo bili.
Naprej se bom izobraževala za poklic
tehnik računalništva.

Sem Nuša Grobelnik. Šolanje na OŠ
Vojnik je bilo zanimivo. Spoznala sem
veliko »posebnih« ljudi, ki jih bom
zagotovo pogrešala. V srednjo šolo
sem se vpisala na Šolski center Rogaška
Slatina, smer optik.

David
Kramaršek

Domen
Kugler

Laura
Levstik

Sem David Kramaršek, učenec 9. a
razreda. Na Osnovni šoli Vojnik sem
se veliko naučil in dobil veliko novih
izkušenj. Uspešno sem končal devet
razredov, zato sem se vpisal v Šolski
center Šentjur za mehanika kmetijskih
in delovnih strojev. V prostem času rad
igram diatonično harmoniko in se vozim
z motorjem.

Sem Domen Kugler. Prihajam iz
Šmartnega v Rožni dolini. Letos bom
uspešno zaključil osnovno šolo. Naprej se
bom vpisal v srednjo strojno šolo v Celju.
Ob prostem času rad igram nogomet.
Veliko tudi pomagam doma, ker imamo
kmetijo. Udeležil sem se tudi tekmovanja
FLL. Osnovno šolo si bom zapomnil po
dobrih sošolcih in vrstnikih.

Sem Laura Levstik. Sem ena izmed »ta
pametnih« in vedno nasmejana. V
prostem času igram harmoniko. V šoli
sem spoznala veliko novih prijateljev,
ki jih bom pogrešala. Vpisala sem se na
tehniško gimnazijo.
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Jan
Lipovšek

Leja
Muzelj

Tomaž
Ojsteršek

Larisa
Romih

Sem Jan Lipovšek in prihajam iz Ilovce.
V prostem času rad lovim ribe in igram
kitaro ter harmoniko. Sodelujem tudi
v Ansamblu Utrip, kjer igram kitaro.
Osnovna šola mi je bila zelo všeč in jo
bom ohranil v lepem spominu. Naprej
pa sem se vpisal v Srednjo lesarsko šolo
Maribor.

Sem Leja Muzelj. Prihodnje leto bom
nadaljevala šolanje na Gostinsko-turistični
šoli Celje, smer turizem. V prostem času
se rada rolam. Osnovne šole se bom
spominjala po sošolcih in vrstnikih, ker smo
se res zelo zabavali.

Sem Tomaž Ojsteršek, prihajam iz Malih
Dol. Osnovno šolo bom imel v lepem
spominu.Vprostem času se vozim z
motorjem, hodim k skavtom in se družim
s prijatelji. Vpisal sem se v strojno šolo v
Celju.

Sem Larisa Romih. V šoli sem se počutila
odlično, saj sem se s sošolci in z vrstniki
odlično razumela. Vpisala sem se
na Srednjo šolo za gradbeništvo in
varovanje okolja, smer okoljevarstveni
tehnik.

Nika
Razgoršek
Sem Nika Razgoršek. Prihodnje leto
bom nadaljevala šolanje kot frizerka. V
prostem času rada vozim motor in se
ukvarjam s svojo psičko Lili. Osnovno
šolo si bom najbolj zapomnila po tem, da
so mi največkrat vzeli telefon.

Janez
Špeglič

Zala
Ulaga

Sem Janez Špeglič. Prihajam iz Arclina.
V prostem času treniram oziroma igram
rokomet. Treniram ga pri klubu Celje
Pivovarna Laško, s katerim smo to sezono
osvojili kar 5 mednarodnih turnirjev
in se uvrstili v četrtfinale državnega
prvenstva. V prostem času se rad družim
s prijatelji in z njimi hodim v fitnes.

Sem Zala Ulaga, učenka 9. a razreda in
prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini.
V osnovni šoli sem bila dobra. Najraje
imam tuje jezike, zato sem se vpisala na
Srednjo šolo za gostinstvo in turizem,
smer turizem.

Lara
Ručigaj

Andraž
Vegel Ivec

Žan
Železnik

Sem Lara Ručigaj, učenka 9. a razreda.
Šolanje bi rada nadaljevala na Gimnaziji
Lava –evropski oddelek. V prostem času
treniram plavanje in se družim s prijatelji.
Osnovne šole Vojnik se bom spominjala
po dobrih prijateljih in prijetnem vzdušju.

Sem Andraž Vegel Ivec , septembra
bom star 15 let in prihajam iz Arclina.
V prostem času rad vozim motor ter
igram nogomet in košarko. Veliko dni
preživim tudi s prijatelji in rad hodim tudi
na morje, kjer preživim veliko poletnih
dni. Šolanje bom nadaljeval na Šolskem
centru Celje, in sicer smer mehatronik.

Sem Žan Železnik iz Šmartnega v Rožni
dolini. V srednjo šolo grem v Celje, smer
strojni tehnik. V prostem času treniram
karate in igram računalniške igre. V
svojem življenju sem se udeležil že kar
nekaj tekmovanj iz karateja in robotike,
na katerih sem se dobro uvrstil.
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9.
Bezovšek Anej
Blazinšek May
Boršič Maruša
Brecl Žiga
Brežnik Urh
Cehner Maja
Fink Gašper
Gobec Ana
Gobec Matej
Jakop Gaja
Jazbinšek Tjaša
Klinc David
Koštomaj Špela
Marš Aljaž
Mastnak Martin
Ogrizek Matej
Pliberšek Timon
Pohajač Matic
Rauter Vid
Špegelj Anja
Turk Urška
Založnik Eva
Žibret Simon
Žilavec Ema
Zupanc Nataša

RAZREDNIČARKA
SORAZREDNIK

Simona Šarlah
Edi Fidler
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Anej
Bezovšek

13

GAŠPER
FINK

Maja
Cehner

Maruša
Boršič

Sem May Blazinšek, star sem 14 let. V
prostem času rad poslušam glasbo, rišem
in igram kitaro. Šolanje bom nadaljeval
na srednji orodjarski šoli v Celju. V
dobrem spominu mi bodo ostali prijatelji,
sošolci in vse bedarije, ki sem jih naredil.

Ime mi je Gašper, prihajam iz Vojnika. V
prostem času poslušam veliko glasbe.
Imam zelo kosmate noge, zato me
»prijatelji« kličejo Chewbacca. Moj moto
je »Kdor ne zmore, gre v Štore«.

Ime mi je Maja Cehner. Stara sem 14
let in prihajam iz Vizor. Svoj prosti čas
preživljam na treningih atletike, ki je
moj najljubši hobi. Rada tudi poslušam
glasbo, gledam televizijo in se družim
s prijatelji. Po horoskopu sem škorpijon
in sem zato zelo energično dekle, ki
se rado zabava. Ker me veselijo jeziki,
sem se odločila nadaljevati šolanje na
Gimnazija Lava –evropski oddelek, ki pa
je tudi dobro izhodišče za mojo nadaljnjo
življenjsko pot.

Sem Maruša Boršič in prihajam iz Novak.
Stara sem 14 let. Že 7 let sem članica
Prostovoljnega gasilskega društva Nova
Cerkev, v prostem času pa rada tudi
kolesarim, rolam, igram odbojko in se
družim s prijatelji ter sorodniki. Uspešno
sem zaključila vse razrede osnovne šole,
sedaj pa želim svojo pot nadaljevati na
Gimnaziji Celje – Center, smer predšolska
vzgoja, saj si že od malih želim postati
vzgojiteljica.

Žiga
Brecl

Urh
Brežnik

David
Klinc

Sem Žiga Brecl. V prostem času rad igram
nogomet in računalniške igre. Vpisal sem
se na šolo za medije, ker bi v življenju
rad bil novinar. Osnovno šolo si bom
zapolnil v dobri luči, saj sem tukaj doživel
veliko lepih let in dobil mnogo izkušenj.

Sem Urh Brežnik iz Nove Cerkve. Star
sem 14 let. Nogomet treniram že več
kot 9 let. Zelo dobro izkoristim prosti čas
za druženje. Šolanje bom nadaljeval na
športni gimnaziji Šiška v Ljubljani. Šolo si
bom zapolnil predvsem po prijateljih.

Moje ime je David Klinc. Sem učenec 9.b.
Na šolo me bodo vezali dobri in slabi
spomini. V prostem času se s prijatelji
vozimo z motorji ali pa programiram.

Gaja Jakop

Tjaša
Jazbinšek

Sem Anej Bezovšek. Star sem 14 let. V
šolo hodim rad (včasih). Ko ne hodim
v šolo, spim. Šolanje bom nadaljeval
na Srednji zdravstveni šoli Celje. Rad bi
postal fizioterapevt.

May
Blazinšek

Ana
Gobec
Sem Ana in prihajam iz Višnje vasi. V glasbeni šoli Celje igram violino že od 2. razreda, kjer
sem hodila tudi na orkester. Z orkestrom smo nastopali poleg v Celju tudi v drugih krajih.
Poleg glasbene šole treniram tudi košarko, ki jo igram prav tako od 2. razreda. Ker me
košarka bolj veseli, sem se odločila, da bom glasbeno šolo opustila in se resneje ukvarjala
s košarko, ki sem jo začela trenirati v Vojniku. V 5. razredu sem odšla igrat v ŽKK Athlete
Celje, kjer sem dosegala odlične rezultate in igrala na All-star tekmi. Ker sem se lansko
leto poškodovala, nisem več igrala toliko, kot bi si želela, zato sem se odločila da grem
igrat v ŽKK Konjice, kjer imamo treninge vsak dan. V šoli sem igrala tudi za ŠKL in ostala
košarkarska tekmovanja. Šolanje bom nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center, saj bi rada
še dobro premislila, kaj bi delala v življenju.

Sem Gaja Jakop. V prostem času že od
malega najraje plešem in poslušam
glasbo. Osnovna šola mi bo ostala
v prelepem spominu,še posebej
edinstvene »igre« 9.b: skrivanje šolskih
torb,lovljenje po hodniku,odrivanje s
šolskih klopi in kraja copat. Vpisala sem
se na I. gimnazijo v Celju.

Sem Tjaša Jazbinšek in živim na Gmajni.
OŠ Vojnik sem obiskovala vseh 9 let. V
prostem času igram kitaro v GŠ Celje (že
8 let) ter treniram košarko v KK Vojnik.
Sodelovala sem na različnih tekmovanjih,
predvsem na področju matematike,
logike in angleščine, v pevskem zboru
ter šolski košarkarski ekipi. Osnovna šola
mi bo ostala v lepem spominu, prav tako
vsi prijatelji, ki sem jih spoznala v šolskih
klopeh. Šolanje bom nadaljevala na
evropskem oddelku na Gimnaziji Lava.

Matej Gobec

Star sem 14 let, živim v Novakah in
obiskujem 9. b razred. Rad pojem, se
smejim in se veselim s svojimi prijatelji.
V prostem času rad plavam, kolesarim,
igram računalniške igrice, berem in igram
harmoniko. Ker sem član PGD Nova Cerkev,
nekaj časa preživim na treningih. V vseh
šolskih letih sem imel odličen učni uspeh,
vseh 9 let pa sem obiskoval tudi pevski
zbor. Vpisal sem se na Srednjo šolo za
kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Celje, in sicer na smer kemija, ker bi rad
nekega dne delal v laboratoriju. Osnovno
šolo si bom zapomnil po raznih »oslarijah«,
ki smo jih ušpičili, po nepozabnih trenutkih
s sošolci in po najboljših učiteljih na svetu.

Špela
Koštomaj

Sem Špela Koštomaj, učenka 9. B-razreda.
V prostem času rada pojem, poslušam
glasbo ter se družim s prijateljicami.
Vseh devet let sem prepevala v šolskem
pevskem zboru, s katerim smo prejeli
veliko priznanj in pohval. Ta šola mi bo
ostala v lepem spominu zaradi lepih
trenutkov, ki sem jih preživela tukaj.
Posebej bom pogrešala svoje prijateljice, s
katerimi sem preživela čudovitih devet let.
Svoje šolanje bom nadaljevala na Srednji
šoli za storitvene dejavnosti in logistiko –
smer frizer.
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Aljaž
Marš

Martin
Mastnak

Matej
Ogrizek

Anja
Špegelj

Urška
Turk

Eva
Založnik

Sem Aljaž Marš. Star sem 14 let. V
prostem času igram računalniške igrice
ali pa lenarim. Šolanje bom nadaljeval
na srednji šoli za računalništvo v Celju. V
spominu mi bodo ostali moji sošolci in
prijatelji ter učitelji.

Sem Martin Mastnak. Živim v Vizorah.
Star sem 14 let. Sem miren in len
učenec. V prostem času se družim s
prijatelji, se ukvarjam s športom in igram
računalniške igrice. Šolo si bom zapolnil
po prijateljih in po lumparijah!

Sem Matej Ogrizek, učenec 9.b-razreda
OŠ Vojnik. Živim v Novi Cerkvi. Obiskujem
Glasbeno šolo Celje, kjer se učim igrati
bariton. Seveda tudi poleg učenja v
glasbeni šoli igram v ansamblu in sem
član KUD Štajerskih rogistov. V prostem
času igram nogomet , se vozim z
motorjem in še veliko več. Šolanje bom
nadaljeval na ŠCC za elektrikarja. OŠ
Vojnik si bom zapolnil po dobri družbi in
prijateljih.

Moje ime je Anja Špegelj. Sem prijazna,
vesela in komunikativna oseba. V
prostem času rada kolesarim, poslušam
glasbo ter se družim s prijatelji, saj mi ob
njih nikoli ni dolgčas. Vpisala sem se na
Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko
in medije, in sicer smer medijski tehnik.
OŠ Vojnik zapuščam z velikimi spomini in
nasmeškom na obrazu.

Sem Urška Turk, učenka 9.b-razreda. Stara
sem 15 let in prihajam iz okolice Vojnika. V
prostem času se rada družim s prijatelji, hodim
na sprehode in poslušam glasbo. Prijateljev
iz osnovne šole ne bom nikoli pozabila,
saj sem z njimi doživela veliko nepozabnih
trenutkov, ki mi bodo ostali v lepem spominu.
V srednjo šolo sem se vpisala na Gimnazijo
Celje – Center, smer predšolska vzgoja, ker
si želim postati vzgojiteljica, saj rada delam z
otroki. Zelo rada tudi pojem, zato sem vsa leta
sodelovala v šolskem zboru. Osnovna šola mi
bo vstala v lepem spominu.

Sem Eva Založnik, učenka 9.b-razreda.
Hodim v glasbeno šolo Celje, kjer že
sedmo leto igram klavir. V prostem
času rada poslušam glasbo, se družim
s prijatelji, berem knjige ter sprehajam
svojo psičko. Vseh devet let sem
sodelovala v pevskem zboru. Šola mi
bo ostala v lepem spominu zaradi lepih
trenutkov, ki sem jih preživela s sošolci in
učitelji. Vpisala sem se na I. gimnazijo v
Celju – glasbena smer.

Timon
Pliberšek

Matic
Pohajač

Vid
Rauter

Simon
Žibret

Ema
Žilavec

Nataša
Zupanc

Sem Timon Pliberšek iz 9.b-razreda.
Po osnovni šoli bom začel obiskovati
srednjo šolo za strojništvo, saj me to
izredno veseli in mislim, da bom s
tem dobil veliko ‘’praktičnega’’ znanja
za življenje. V prostem času treniram
nogomet, se družim s prijatelji ter
poigravam s svojimi nemškimi ovčarji.
Eden izmed mojih življenjskih ciljev pa
je, da prepotujem svet s svojo bodočo
partnerko.

Sem Matic Pohajač. Star sem 15 let.
Živim v Globočah in obiskujem 9. razred
Osnovne šole Vojnik. Rad se družim
s prijatelji ter svoj prosti čas čim bolj
aktivno izkoristim. Treniram nogomet
v Nogometnem klubu Vojnik. Vpisal se
bom na šolo za storitvene dejavnosti
in logistiko, na program avtokaroserist.
Šolo si bom zapolnil po dobrih ter malo
slabših dogodkih. Najbolj od vsega bom
pogrešal sošolce ter seveda tudi sošolke.

Sem Vid Rauter in prihajam iz Vizor. V
prostem času igram košarko, nogomet,
se družim s prijatelji ter poslušam glasbo.
Ker rad delam in se družim z ljudmi, sem
se vpisal na Srednjo zdravstveno šolo
Celje.

Sem Simon Žibret in obiskujem
9.b-razred. V prostem času sem rad zunaj,
kjer se družim s svojimi prijatelji. Rad
poslušam tudi glasbo.

Moje ime je Ema Žilavec in sem učenka
9.b-razreda. V prostem času rada
pojem,poslušam glasbo,berem in se
družim s prijatelji. Vseh devet let sem
obiskovala šolski pevski zbor. Udeležila
sem se dveh tekmovanj na državni ravni,
in sicer tekmovanja iz logike v 7. razredu
in Vegovega tekmovanja v 9. razredu.
V osnovni šoli sem bila vsa leta odlična.
Šola mi bo ostala v lepem spominu,
najbolj pa bom ob odhodu pogrešala
moje prijateljice in nekatere učitelje.
Vpisala sem se na Gimnazijo Celje –
Center.

Sem Nataša Zupanc, učenka 9.b-razreda.
Živim v Vojniku. V prostem času
poslušam glasbo, berem, rolam in se
sprehajam v naravi. Zelo rada pojem,
zato sem vsa leta sodelovala v šolskem
pevskem zboru. Rada imam tuje
jezike in kemijo. Osnovno šolo si bom
zapomnila po zabavnih sošolcih in
naših nepozabnih skupnih trenutkih.
Vpisala sem se na Srednjo šolo za kemijo,
elektrotehniko in računalništvo – smer
kemijski tehnik.

16

Generacija
2006 - 2015

18

19

9.
Božnik Sara
Gorenak Klara
Gorišek Ana
Jovan Žiga
Kotnik Tjaša
Kovač Nejc
Kranjc Tjaša
Kunaj Gašper
Leban Tadej
Ledl Adrian
n
Lončarevič La
Lužar Špela
r
Marčič Gašpe
Matelič Iza
Ocvirk Tija
Pilih Tija
Pintar Tobias
Ravnak Izak
Samec Jure
a
Vrečko Monik
Wahibi Adam
Žerjav Hana
Žgajner Maša

RAZREDNIK
SORAZREDNICA

Gregor Rojc
Dragica Filipčič
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Tjaša
Krajnc

Gašper
Kunaj

Sem Ana Gorišek in prihajam iz okolice
Vojnika. Zelo rada imam majhne otroke,
zato se veliko časa družim z njimi. Doma
pa imam tudi psa, ki mu posvečam
veliko svojega časa. Po končani osnovni
šoli bom šolanje nadaljevala na Srednji
zdravstveni šoli v Celju. Za to srednjo
šolo sem se odločila, ker bi po končani
srednji šoli rada postala fizioterapevtka ali
maserka.

Sem Tjaša Krajnc, učenka 9. C. V prostem
času rada pojem in se zabavam s
prijatelji. Obožujem poletje, plavanje
in poletne noči. V šoli že devet let
obiskujem pevski zbor. Na OŠ Vojnik bom
imela same lepe spomine, predvsem na
dogodke, ki sem jih doživela s sošolci
in prijatelji. Vpisala sem se na Srednjo
zdravstveno šolo Celje, ker želim postati
kozmetični tehnik.

Sem Gašper Kunaj. Prihajam z Dobrotina.
Sem družaben in veliko časa nasmejan.
V prostem času treniram košarko,
kolesarim, rad igram računalniške igre.
Rad gledam komedije ter akcijske filme.
Kot vsak najstnik pojem veliko čokolade
in ostalih sladkarij. V šolo rad hodim,
samo problem nastane, ko je treba sedeti
pri miru, pisati in poslušati. Najboljše
pa je, ko je konec pouka in lahko grem
domov.

Tjaša
Kotnik

Adrian
Ledl

Lan
Lončarevič

Špela
Lužar

Sem Adrian Ledl. Živim v Vojniku.
Letos bom končal 8. letnik klavirja.
Veseli me igranje nogometa in igranje
računalniških igric. Šolanje bom
nadaljeval na Gimnaziji Celje Center.
Trenutno še ne vem , kaj bi v življenju
rad postal. Zelo bom pogrešal staro šolo,
sošolce in seveda našega razrednika.

Sem Lan Lončarevič , učenec 9. c
razreda . Veseli me igranje nogometa
, zato v življenju upam, da bom postal
nogometaš . Šolanje bom nadaljeval
na Srednji zdravstveni šoli Celje, in sicer
smer srednji zdravstvenik. OŠ Vojnik si
bom zapomnil po lepih trenutkih in
dobrih prijateljih , ki sem jih spoznal na
tej šoli .

Ime mi je Špela Lužar in sem učenka 9.
c. Stara sem 15 let in živim v Jankovi. V
prostem času se rada družim s prijatelji,
tečem, kolesarim, zelo rada pa tudi
kuham. V vseh teh letih sem sodelovala
na več tekmovanjih, kjer sem dosegla
kar nekaj priznanj. Ko sem bila mlajša,
sem si želela postati veterinarka, sedaj
pa me zanima farmacija. Vsa leta sem
se trudila za čim lepše ocene, zato bom
šolanje nadaljevala na Gimnaziji Celje
Center.

Klara
Gorenak

Ana
Gorišek

Sem Sara Božnik, živim na Dobrni. V
prostem času treniram tenis in igram
harmoniko. V šoli imam najraje matematiko
in kemijo. Tudi zato sem se vpisala na
Srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in
računalništvo, smer kemijski tehnik. Rada
se udeležim tudi kakšnega tekmovanja, v
času osnovnega šolanja sem bila na njih
kar uspešna, saj sem osvojila 2 zlati in nekaj
srebrnih ter bronastih priznanj. Moj moto
na poti do znanja je: “Bolje se je naučiti
nepotrebnih stvari kot ničesar.”

Sem Klara Gorenak in živim v Vojniku.
V prostem času ponavadi rišem in
ustvarjam najrazličnejše stvari. Vpisala
sem se na Gimnazijo Celje Center,
likovno smer. Na osnovno šolo bom
imela lepe spomine.

Žiga
Jovan

Nejc
Kovač

Sem Žiga Jovan. Živim v Vojniku, kjer
treniram tudi nogomet. Vpisal sem se na
turistično šolo, saj me zanimajo tuji jeziki.
V življenju še nisem prepričan, kaj bi rad
počel, vendar imam nekaj zanimanj.

Sem Nejc Kovač. Obiskujem 9. razred
osnovne šole. Star sem 15 let. V prostem
času se rad ukvarjam z glasbo in s
športom. V prihodnosti si želim postati
mehanik kmetijskih in delovnih strojev,
saj me to že veseli od malih nog.

Sara
Božnik

Sem Tjaša Kotnik, učenka 9. c razreda
Osnovne šole Vojnik. Že od drugega
razreda naprej treniram atletiko. Pri
treningih sem marljiva, delovna in
vztrajna. Poleg atletike rada spremljam
nogomet. Moj vzornik je nogometaš
Neymar da Silva Santos Junior. V prostem
času treniram, berem knjige in hodim
na igrišče. V prihodnje bom obiskovala
Srednjo ekonomsko šolo Celje, program
gimnazija. Letos poleti bom obiskala
Barcelono v Španiji, kjer si bom ogledala
nogometno tekmo in upam, da bom
spoznala svojega vzornika.

Tadej
Leban
Sem Tadej Leban. Živim na Arclinski cesti
pri Vojniku. Svoje šolanje bom nadaljeval
na Srednji zdravstveni šoli v Celju. V
prostem času sem rad na računalniku,
igram nogomet in poslušam glasbo. Ko
bom opravil šolanje za zdravstvenika,
bom nadaljeval študij. Po njem pa je
moja velika želja delo v tujini.
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Gašper
Marčič
Sem Gašper Marčič in stanujem v Ivenci.
Od drugega pa vse do osmega razreda
šolanja sem obiskoval pouk flavte na
Glasbeni šolo Celje. Ker v prostem času
rad rišem, sem se odločil, da bom šolanje
nadaljeval na Gimnaziji Celje Center,
likovna smer.

Tija Pilih
Sem Tija Pilih, učenka 9. c razreda in
prihajam iz Konjskega. V prostem času
se najraje družim s prijatelji ali preberem
kakšno knjigo. Že 4 leta obiskujem
plesno šolo. Vpisala sem se na Srednjo
zdravstveno šolo Celje, smer kozmetični
tehnik. Osnovno šolo bom zapustila
z lepimi spomini, najbolj pa bom
pogrešala prijatelje.
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Iza
Matelič
Sem Iza Matelič in prihajam iz Vojnika.
Stara sem 15 let in zaključujem 9. razred
OŠ Vojnik.
Rada se smejim in sem rada v dobri
družbi prijateljev, ki me znajo nasmejati.
V prostem času rada sprehajam psa, se
družim s prijatelji, igram klavir, gledam
filme in poslušam glasbo. Obožujem
čokolado, poletje in spanje. Vpisala
sem na SŠGT v oddelek z evropsko
in globalno dimenzijo(EGD), saj rada
potujem, spoznavam nove ljudi in
kulturo. Imam željo po učenju več tujih
jezikov, kar mi bo ta šola omogočila.
Osnovno šolo si bom zapomnila
predvsem po sošolcih in sošolkah,
s katerimi smo se zabavali in skupaj
preživljali šolska leta, in tudi po učiteljih,
ki so nas prenašali. Iz šole bom odnesla
veliko lepih spominov, ki jih ne bom
nikoli pozabila.

Tija
Ocvirk
Sem Tija Ocvirk. Lani sem se iz Vojnika
preselila v Celje. Od petega leta treniram
atletiko, zato bom septembra šolanje
nadaljevala na I. gimnaziji Celje –
športni oddelek. O svojem poklicu še
ne razmišljam, a verjamem, da bom v
prihodnjih letih našla sebi primernega in
ga bom z veseljem opravljala.

Tobias
Pintar
Sem Tobias Pintar. Živim blizu Vojnika. V
prostem času se rad ukvarjam s športom.
Za nadaljnje šolanje sem se odločil za
poklic avtoserviserja.

Izak
Ravnak

Jure
Samec

MONIKA
VREČKO

Sem Izak Ravnak in živim v Škofji vasi.
Ukvarjam se z glasbo in raznimi športi.
Šolanje bom nadaljeval na Gimnaziji Lava
v Celju. Na gimnazijo sem se vpisal zato,
ker še nisem povsem prepričan, kaj bi
počel v življenju.

Sem najbližji sosed Osnovni šoli Vojnik.
Do garderobne omarice potrebujem 54
korakov. Zato zjutraj vstajam samo nekaj
minut pred zvonjenjem. Rad imam vse,
kar imajo radi moji vrstniki, najraje od
vsega pa igram košarko. In kaj bom, ko
odrastem? Če bi lahko izbiral, bi postal
poklicni športnik. Do takrat pa bom na
Waldorfski gimnaziji v Ljubljani (kamor
sem se vpisal za nadaljevanje šolanja)
iskal nova znanja in spretnosti. Mogoče
uresničim te sanje, mogoče najdem nove.

Moje ime je Monika. Prihajam iz kraja
Frankolovo. Ukvarjala sem se z raznimi
športi, vendar sem zaradi pomanjkanja
časa odnehala. Šolanje na Osnovni šoli
Vojnik sem pričela v 2. razredu, saj smo
se preselili. Na osnovno šolo bom imela
vedno zelo lepe spomine, saj sem tu
spoznala razred, ki mu sedaj lahko rečem
družina. Šolanje bom nadaljevala na
Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje,
saj me veselje do kuhanja in kreiranja
spremlja že od malih nog.

Adam
Wahibi

Hana
Žerjav

Maša
Žgajner

Sem Adam Wahibi. Živim v Vojniku.
Rad se ukvarjam s športom in z glasbo.
Že sedem let igram tenis in že šest let
obiskujem Glasbeno šolo Celje, kjer
igram kitaro, s katero sodelujem tudi
v kitarskem orkestru. Šolanje bom
nadaljeval na I. gimnaziji v Celju. V
življenju bi se rad ukvarjal z medicino,
najverjetneje s stomatologijo. Poleg vseh
obveznosti pa ne nameravam opustiti
športa in glasbe. Osnovna šola Vojnik mi
bo vedno ostala v lepem spominu, saj
nas na tej šoli niso učili le ˝gole ˝ teorije,
ampak tudi človeškega razmišljanja.

Sem Hana Žerjav, učenka 9. c razreda
in prihajam iz Malih Dol. Že osem let
obiskujem Glasbeno šolo Celje, kjer sem
najprej igrala prečno flavto, sedaj pa
klavir. Rada berem in poslušam glasbo,
najraje pa klepetam s prijatelji. Vpisala
sem se na Gimnazijo Lava, evropski
oddelek, saj me zelo zanimajo tuji jeziki
in bi rada delala na tem področju.

Sem Maša Žgajner. Doma sem na
Konjskem pri Vojniku. Po končani
osnovni šoli se bom vpisala na 1.
gimnazijo Celje. Redno treniram
atletiko pri atletskem klubu Kladivar
Celje. Treningi mi vzamejo veliko časa,
saj treniram 5-krat tedensko. Rada se
družim z vrstniki, večkrat pa obiščem
tudi sestro Jernejo, ki študira v Ljubljani.
Ogledava si kakšno aktualno predstavo
v operi. Redno spremljam športne
dogodke in se tudi sama udeležujem
atletskih tekmovanj.
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9.
Delčnjak Ana
Dobrotinšek Sara
Gorečan Diana
Hladin Jure
Hostnik Manica
Jakopanec Matej
Kovač Jure
Legvart Jaka
Oblonšek Jernej
Oprčkal Tadej
Ovter Špela
Petrej Kristina
Potočan Tea
Senetočnik Nejc
Šibanc Alja
Temnik Sabina
Tratnik Rok
Vodeb Jan
Zupanc Nastja
Zupanek Jaka

RAZREDNIČARKA
SORAZREDNIK

Emiija Kladnik Sorčan
Dušan Žgajner
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Ana
Delčnjak

Sara
Dobrotinšek

Diana
Gorečan

Sem Ana Delčnjak, prihajam iz Socke. V
prostem času rada kolesarim, se družim
s prijatelji, pojem ter plešem. Pred
prihodom v OŠ Vojnik sem 5 let hodila
na POŠ Socka, nato pa s 6. razredom
šolanje nadaljevala na OŠ Vojnik. Prvih 5
let sem obiskovala otroški pevski zbor v
POŠ Socka. Od 7. do 9. razreda pa sem
sodelovala pri nemški bralni znački,
kjer sem osvojila 3 srebrna priznanja.
Posebnih priznanj nisem dobila, zelo rada
pa sem sodelovala pri raznih natečajih
(likovnih …). Šolanje bom nadaljevala na
medijski šoli, saj me to najbolj veseli. Moj
cilj pa je, da nekoč postanem radijska
govornica ali fotografinja, saj se za to že
zelo dolgo zanimam. V spominu mi bodo
ostali prijatelji, s katerimi se bomo razšli,
ter prijazni in zabavni učitelji.

Sem Sara Dobrotinšek, prihajam iz
okolice Nove Cerkve. V prostem času
rada pojem, rišem in se družim s prijatelji.
Prvih pet let šolanja sem obiskovala
Podružnično šolo Nova Cerkev in s
šestim razredom nadaljevala šolanje na
OŠ Vojnik. Na POŠ Nova Cerkev sem vsa
leta pela v pevskem zboru. Sodelovala
sem na številnih likovnih in podobnih
natečajih, prav tako od 7. do 9. razreda
pri nemški bralni znački, kjer sem dobila
tri srebrna priznanja. Vpisala sem se na
medijsko šolo, za katero se zanimam
že dolgo časa. Moj cilj je postati radijska
govornica, fotografinja ali pisati za
časopis. OŠ Vojnik mi bo v spominu
ostala predvsem zaradi dobrega vzdušja
ter dobre družbe, številnih izletov in
prijaznih učiteljev.

Sem Diana Gorečan in prihajam z
Dobrne. Sem zelo veselo dekle. Zelo
rada se družim s prijatelji, hodim na
sprehode in poslušam glasbo. Zelo me
veselita rolanje in kolesarjenje. V času
osnovne šole sem obiskovala plesni in
pevski krožek, uspešno sem sodelovala
pri nemški bralni znački, med drugimi
pa sodelujem tudi v prostovoljnem
gasilskem društvu. Moji načrti so, da
uspešno končam osnovno šolo in nekoč
prepotujem svet, saj me zanimajo
znamenitosti držav. Iz osnovne šole
mi bodo v spominu najbolj ostali moji
sošolci in vedno zabavno druženje z
njimi.

MATEJ
JAKOPANEC
Sem Matej Jakopanec . Prihajam iz
Višnje vasi in sem hodil na Podružnično
osnovno šolo Nova Cerkev. V prostem
času rad igram diatonično in klavirsko
harmoniko. Igranja se učim v Glasbeni
šoli Celje zadnjih pet let. Vpisal sem se
na Srednjo šolo za strojništvo na Šolski
center Celje. Z osnovne šole se bom
najbolj spominjal sošolcev in prijateljev, s
katerimi sem se veliko družil.

Jure
Kovač

JAKA
LEGVART

Sem Jure Kovač. V prostem času igram
diatonično harmoniko, igram v ansamblu
in sem član Prostovoljnega gasilskega
društva Nova Cerkev. Moj najljubši šport
je nogomet, ki ga s prijatelji radi igramo.
Od lani pa sem tudi član Štajerskih
rogistov iz Nove Cerkve. Vpisal sem se
na Srednjo šolo za gostinstvo in turizem
Celje, v prihodnosti pa želim postati
poklicni gasilec.

Sem Jaka Legvart. Prihajam iz Nove
Cerkve. Sem član Prostovoljnega
gasilskega društva Nova Cerkev. Moj
najljubši šport je nogomet, ki ga v
prostem času igramo s prijatelji. Vpisal
sem se na Šolski center Šentjur, smer
mehanik kmetijskih in delovnih strojev.

JERNEJ
OBLONŠEK

Tadej
Oprčkal

Sem Jernej Oblonšek. Prihajam iz Velike
Ravni. V prostem času igram kitaro
(klasično 4 leta in akustično 1 leto), sem
gasilec in veliko časa preživljam v naravi,
saj sem doma na kmetiji. V osnovni šoli
sem se najbolj izkazal pri tekmovanjih za
Vegovo priznanje. V prihodnosti se želim
ukvarjati z biologijo (veterinarstvom) ali
pa bi rad postal računalničar, zato sem se
vpisal na tehniško gimnazijo na ŠCC.
Na osnovno šolo me najbolj vežejo
spomini na smešne vice in zabavne
trenutke, ki sem jih preživel z mojimi
sošolci.

Sem Tadej Oprčkal in prihajam iz Socke.
V zadnji triadi sem osvojil več priznanj:
tri srebrna Vegova priznanja in eno
bronasto ter srebrno Stefanovo priznanje.
Rad igram košarko in se z njo tudi
ukvarjam. V prihodnosti bi se rad ukvarjal
s strojništvom. Vpisal sem se na Tehniško
gimnazijo. Osnovna šola mi bo ostala v
lepem spominu, saj smo se sošolci imeli
lepo in uživali.

Manica
Hostnik
Sem Manica Hostnik in prihajam iz Zadobrove. Med šolanjem sem sodelovala v Mladinskem
pevskem zboru, kjer sem res uživala. Najbolj zanimiv dogodek je bil odhod na Češko, kjer sem
videla in doživela veliko zanimivih stvari. S pevskim zborom mislim nadaljevati tudi na srednji šoli.
Na tekmovanjih mi je šlo najboljše pri logiki in angleščini. Angleščina je tudi moj najljubši predmet.
V prostem času rada gledam različne TV-serije in se zabavam s svojim mopsom Diegom. Šolanje
mislim nadaljevati na I. gimnaziji v Celju, ki me je na informativnih dnevih zelo očarala. Za nadaljnje
šolanje pa se bom odločila nekaj v povezavi z biologijo ali kemijo, najraje v kateri od angleško
govorečih držav, ker zelo rada potujem. Osnovna šola Vojnik mi bo ostala v lepem spominu, a
veselim se že novih dogodivščin.

JURE
HLADIN
Sem Jure Hladin. Živim v Zlatečah
blizu Nove Cerkve. Veseli me igranje v
gledališču. V KUD Zarja Trnovlje – Celje
sodelujem že od 6. razreda. Igral sem v
štirih predstavah. Zadnje šolsko leto sem
igral tudi v šolskem dramskem krožku,
kjer smo uprizorili uspešno predstavo.
Vpisal sem se na tehniško gimnazijo
na ŠCC. Po končani srednji šoli se
nameravam šolati na univerzitetni ali
pa visokošolski stopnji. OŠ mi bo ostala
v lepem spominu, zlasti šolski izleti in
vragolije s sošolci. Le-ti mi bodo ostali v
spominu kot prijatelji, s katerimi smo si
vedno stali ob strani.
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Špela
Ovter

Kristina
Petrej

Tea
Potočan

Sabina
Temnik

ROK
TRATNIK

Jan
Vodeb

Sem Špela Ovter in prihajam iz okolice
Nove Cerkve. V šolo sem pet let hodila
v Novo Cerkev in nato v Vojnik. Prosti
čas večinoma preživim v družbi živali in
se družim s prijatelji. Prvih pet let sem
obiskovala otroški pevski zbor v Novi
Cerkvi. Zadnja tri leta pa sem sodelovala
pri nemški bralni znački, kjer sem trikrat
osvojila srebrno priznanje. Šolanje bom
nadaljevala na Srednji šoli za storitvene
dejavnosti in logistiko Celje, smer frizer
in modni oblikovalec. Šola mi bo ostala
v spominu predvsem zaradi dobrih
prijateljev in učiteljev.

Sem Kristina Petrej, učenka Osnovne
šole Vojnik. Sem zelo pozitivna, zgovorna
in direktna oseba. V prostem času se
rada ukvarjam s športom ter se družim s
prijatelji. Rada imam živali, zato mi je tudi
biologija eden ljubših predmetov. V teh
devetih letih sem se redno udeleževala
tabora Brihtne glavce, Noči branja,
različnih natečajev in tekmovanj. Šolanje
bom nadaljevala na splošni Gimnaziji
Lava. Osnovna šola Vojnik pa mi bo zaradi
zelo prijetne družbe in zavzetih učiteljev
vedno ostala v lepem spominu!

Sem Tea Potočan iz Nove Cerkve.
V prostem času sem se ukvarjala s
triatlonom – plavanje, tek, kolesarjenje,
zdaj pa rada pojem, plešem in sem v
družbi prijateljev. Pred prihodom v OŠ
Vojnik sem 5 let hodila na POŠ Nova
Cerkev, kjer sem tudi pet let obiskovala
pevski zbor. Od 7. do 9. razreda sem
sodelovala pri nemški bralni znački.
Šolanje bom nadaljevala na Srednji šoli
za gostinstvo in turizem v Celju. Moj cilj
je, da bi dobila službo v strežbi. Osnovna
šola mi bo ostala v spominu zaradi
dobrih prijateljev in učiteljev, ki so me
veliko naučili.

Sem Sabina Temnik in prihajam iz Zlateč.
V prostem času se rada ukvarjam z
živalmi. Pet let sem hodila na POŠ Socka,
kjer sem obiskovala pevski zbor. Nato
sem začela hoditi na OŠ Vojnik, ki mi bo
ostala v spominu po dobrih prijateljih.
Sedaj, po končani osnovni šoli, bom
nadaljevala izobraževanje na Srednji šoli
za gostinstvo in turizem Celje.

Sem Rok Tratnik iz 9.d. Prihajam iz
Nove Cerkve. Zelo rad imam živali,
naravo, petje, igranje gledaliških iger …
Ukvarjam se z gledališčem in solopetjem,
v času OŠ sem tudi obiskoval šolsko
folklorno skupino. Moji načrti so, da
uspešno opravim program na Srednji
šoli za gostinstvo in turizem Celje. Veseli
me učenje tujih jezikov in rad bi dosegel
veliko v svojem življenju. Šolo bom imel
v lepem spominu, saj smo s sošolci
preživeli veliko lepih in nepozabnih
trenutkov.

Sem Jan Vodeb in prihajam iz Socke.
Rad igram harmoniko, živim na kmetiji,
zato imam rad živali in delovne stroje. V
osnovni šoli sem se nekaj časa ukvarjal
s čebelarstvom. Vpisal sem se na Šolski
center Celje, smer avtoserviser. Za ta
poklic sem se odločil zato, ker imam rad
to delo in ker imam že kar veliko znanja iz
mehanike oz. »šraufanja«.

Jaka
Zupanek

Nastja
Zupanc

Sem Jaka Zupanek . Živim v Socki. V
prostem času se ukvarjam z gasilstvom,
čebelarstvom in včasih tudi košarko.
Vpisal sem se na Šolski center Celje za
poklic elektrikarja. V spominu mi bo
najbolj ostal izlet v devetem razredu.

Sem Nastja Zupanc. Vseh 9 let obiskujem centralno osnovno šolo. V prostem času se
predvsem družim s prijatelji. Vsa leta šolanja pojem v pevskem zboru, ki mi je ostal v
zelo lepem spominu, saj sem tam spoznala veliko novih prijateljev, doživela pa sem tudi
veliko nastopov, druženja na intenzivnih pevskih vajah in gostovanje na Češkem. Vseh 9
let sem brala knjige za bralno značko in sodelovala pri različnih interesnih dejavnostih,
šolskih taborih in natečajih. Moj najljubši predmet je slovenščina, rada pa imam tudi
angleščino. Med svojimi dosežki sem najbolj ponosna na zlato Cankarjevo priznanje, ki
sem ga osvojila lani, in srebrno priznanje iz znanja angleščine, sicer pa sem osvojila še
veliko bronastih priznanj na različnih področjih. Šolanje bom nadaljevala na I. gimnaziji
v Celju. Mislim, da je osnovna šola pomembna izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabila tudi
po zaslugi učiteljev in prijateljev. Hvala.

Alja
Šibanc

NEJC
SENTOČNIK
Sem Nejc Sentočnik. V prostem času
igram kitaro in diatonično harmoniko,
igram v ansamblu in sem član
Prostovoljnega gasilskega društva Nova
Cerkev. Moj najljubši šport je nogomet,
ki ga v prostem času igram s prijatelji.
Vpisal sem se na Šolski center Celje, smer
elektro.

Sem Alja Šibanc, učenka 9.d-razreda. Prihajam iz
bližine Slovenskih Konjic. Že od malega me zelo
veselijo živali, zato sem se odločila, da se vpišem na
Biotehniško šolo Maribor za poklic veterinarskega
tehnika. Pri petih letih sem se vpisala v glasbeno
šolo igranja klavirja, eno leto pa sem igrala tudi
kitaro. Zelo rada potujem, obiskala sem že veliko
evropskih držav, med katerimi sem bila najbolj
navdušena nad Nizozemsko, kamor se želim
še vrniti. V prihodnosti si želim imeti zasebno
ambulanto za živali.
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