DEVETOŠOLSKI
ALMANAH
Šolsko leto 2015-2016

Drage devetošolke in devetošolci!
Za vami je osnovnošolsko obdobje in pripravljeni ste na novo pot.
Skozi leta, ki ste jih preživeli skupaj z nami, ste pridobivali znanja,
veščine in spoznavali prave prijatelje. Vaš vzpon s tem še ni končan.
Vsak izmed vas je izbral pot, po kateri želi hoditi v prihodnje. Verjamem,
da vas na njej čaka veliko lepega, zato imejte odprte oči in srce.
Kadarkoli se znajdete na razpotju, prisluhnite svojim staršem, poiščite
nasvet in z dobro voljo krenite v pravo smer.
In še majhen nasvet: skozi življenje potujte kot popotnik z malo
prtljage in z rokami, ki bodo vedno odprte za prijateljstvo.
Srečno.

Olga Kovač,
ravnateljica

							

Če imaš cilj, boš našel tudi pot.
(afriški pregovor)
Drage devetošolke, dragi devetošolci!
Življenje je nenavadna mešanica poti in vse vodijo do uspeha,
kadar vztrajate in verjamete, da zmorete. Veselite se drobnih radosti,
prijateljstva, smeha, ljubezni. Nikoli se ne odpovejte poštenosti in
ne izgubite srčnosti in poguma. Vzemite si tudi čas za sanje in vedno
verjemite vanje.
Želimo vam, da najdete najdete pravo pot ter se veselite življenja.

Milena Jurgec, Leonida Godec Starček in Tatjana Hedžet,
razredničarke 9. razredov
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Domen Benčina
Larisa Brečko
Klara Germ
Urška Grobelnik
Janez Krajnc
Katarina Krajnc
Tea Krameršek
Aleksander Kroflič
Saša Kroflič
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RAZREDNIČARKA
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Milena Jurgec
Lijana Žerjav Žilavec
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Klemen
Zupanek

Domen
Benčina

Larisa
Brečko

V šoli sem se trudil biti vzoren, delaven in
spoštljiv. Rad pomagam ljudem.
V času šolanja sem hodil na karate, na
plezanje ter na športno ježo v Škofjo
vas. Dve leti sem igral blok flavto ter tri
leta saksofon. Najraje pa sodelujem v
Prostovoljnem gasilskem društvu Vojnik, saj
imam rad gasilske vaje.
Po osnovni šoli si želim na Srednjo
zdravstveno šolo Celje.

Doma sem v Arclinu. Sem prijazna
in nasmejana oseba. V prostem času
poslušam glasbo, rišem in se pogovarjam
s prijatelji. Šolanje bom nadaljevala v
srednji šoli za medije v Celju, ker želim
postati grafična oblikovalka. Osnovna
šola mi bo ostala v lepem spominu, saj
sem spoznala veliko novih prijateljev, s
katerimi, upam, bom ostala v stiku tudi
kasneje.

Urška
Grobelnik

Klara
Germ

Prihajam iz Socke. V prostem času rada
rolam in se družim s prijatelji. Igram
harmoniko in sintesajzer, sem pa tudi
članica Prostovoljnega gasilskega društva
Socka. V šoli sem prejela tudi kar nekaj
priznanj. Šolanje bom nadaljevala na
Srednji šoli za storitvene dejavnosti in
logistiko, smer frizer. Osnovna šola mi
bo ostala v lepem spominu po dobrih
prijateljih, sošolcih in učiteljih.

Doma sem v Šmartnem v Rožni dolini. V prostem času grem rada na
sprehod s svojo psičko. Najbolj uživam v naravi, ki jo imam zelo rada.
Veliko se posvečam živalim, jih hranim, negujem in se pogovarjam
z njimi. Rada pomagam staršem pri delu , poslušam glasbo in rada
plešem.
Obiskujem jahalni tečaj, ker imam rada konje. Vpisala sem se v
Srednjo zdravstveno šolo, smer bolničar–negovalec. V življenju hočem
pomagati ubogim in bolnim ljudem, zato hočem postati medicinska
sestra. Moj najljubši predmet je biologija,saj v njem spoznavam življenje
za prihodnost, in slovenščina pa tudi matematika in angleščina.

Prihajam iz Nove Cerkve. V prostem času
rad igram nogomet, računalniške igre
in se družim s prijatelji. Osnovno šolo
si bom zapomnil po dobrih prijateljih,
s katerimi bomo ohranili stike. Šolanje
bom nadaljeval na Šolskem centru Celje.

7

Tea
Krameršek

Saša
Kroflič

Doma sem v Bezovici. Sem zelo
nasmejana in pozitivna oseba. V prostem
času poslušam glasbo, igram kitaro in se
družim s prijatelji. Osnovna šola Vojnik mi
bo ostala v lepem spominu. Šolanje pa
bom nadaljevala na Srednji zdravstveni
šoli v Celju, smer zdravstvena nega.

V prostem času igram v gledališču,
poslušam glasbo, obiskujem gledališke
predstave in nasploh se rada udeležujem
dogodkov, ki so povezani z umetnostjo.
Igram harmoniko in bobne in se družim
s prijatelji. Sem družabna, nasmejana,
vesela in razumevajoča oseba. Osnovno
šolo si bom zapomnila po dobrih
prijateljih, s katerimi smo doživeli veliko
lepih skupnih dogodkov.

Aleksander
Kroflič
Sem Aleksander Kroflič (Alex). Prihajam
iz Vojnika. Vpisal sem se ŠCV, smer
računalniški tehnik.

Tinkara
Lebič

Katarina
Krajnc
Prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini. V prostem času rada
hodim na sprehode, se družim s prijatelji, poslušam glasbo
in berem knjige. Sem vesela, živahna, nasmejana in prijazna
oseba, ki vedno rada priskoči na pomoč. Sodelovala sem pri
različnih interesnih dejavnostih in tekmovanjih, prepevala v
pevskem zboru in se trudila, da sem pri pouku osvojila čim
več znanja. Ker še nisem odločena, kaj bi v življenju rada
počela, bom s šolanjem nadaljevala na Šolskem centru Celje
– gimnazija Lava, ki daje veliko možnosti za nadaljevanje.
Osnovna šola mi bo ostala v lepem spominu po zaslugi
prijateljev, s katerimi smo doživeli veliko zanimivih in
nepozabnih dogodivščin

Živim v Slatini v Rožni dolini. Rada
se ukvarjam s športom in likovno
umetnostjo, rada pa imam tudi živali,
predvsem svojega psa. Tri leta že igram
košarko, približno eno leto pa obiskujem
likovno šolo. Osvojila sem zlato bralno
značko pri slovenščini in tudi kakšno
priznanje iz nemške bralne značke.
V prostem času se rada srečujem s
prijatelji, včasih berem pustolovske
knjige, poslušam glasbo, rišem ... Najbolj
bom pogrešala sošolce, saj so mi bili
vsi prijatelji. Skupaj smo doživeli veliko
nepozabnih trenutkov. Prav tako bom
pogrešala svojo razredničarko go.
Mileno Jurgec. Vpisala sem se na Srednjo
zdravstveno v Celju, v smer kozmetični
tehnik. Rada bi ukvarjala z umetnostjo in
bi imela službo s stiki z ljudmi.
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Žan
Ovter

Luka
Pavčnik

Prihajam iz Nove Cerkve. Rad igram
harmoniko. Živim na kmetiji, zato imam
rad živali in delovne stroje. Vpisal sem
se na Lesarsko šolo v Mariboru, smer
mizar. Za ta poklic sem se odločil zato,
ker imam rad delo z lesom in ker imam
že nekaj izkušenj na tem področju.

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

Blaž
Potočan

David
Videnšek

Star sem 14 let. Treniram smučarske
skoke.
V prostem času se družim s prijatelji
ali sem na računalniku ali gledam
televizijo.

Živim v Novi Cerkvi. Star sem 14 let.
Treniram triatlon, to je plavanje, tek in
kolesarjenje. Večino popoldanskega časa
porabim za treninge. Prosti čas, ki mi ga
ostane zelo malo, pa preživim v druženju
s prijatelji na igrišču ali pa igram
računalniške igrice. Ker želim nadaljevati
študij na športni fakulteti, sem se vpisal
na I. gimnazijo v Celju.

Luka
Tamše Žmavc
Prihajam iz Vizor. Zanimajo me živali,
zato bi se rad v prihodnosti ukvarjal
z njimi. Najraje se družim s prijatelji
in igram nogomet, ki ga že več let
treniram. OŠ Vojnik mi bo najbolj ostala
v spominu po zabavnih urah s sošolci.
Šolanje bom nadaljeval na Srednji
veterinarski šoli Ljubljana.
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Janez
Krajnc
V šoli obiskujem pevski zbor in fotografski krožek. V prostem času rad pojem, igram
kitaro, ustvarjam in fotografiram. Obiskujem glasbeno šolo solopetja pri Sanji Poljšak
Pesan in že 6 let treniram plezanje v Športnem društvu Pajki. Letos sem na Šolskem
državnem prvenstvu v Vojniku osvojil naslov državnega prvaka v svoji kategoriji in
prvo mesto v skupnem seštevku tekem Vzhodne lige. Šolanje bom nadaljeval na
Lesarski šoli Maribor, sočasno bom tam obiskoval tudi glasbeno šolo, kasneje pa še
srednjo glasbeno šolo – program solo petje.

Rok
Lončar
V šoli sem vsako leto osvojil slovensko in angleško bralno značko. V prostem času
rad rišem in jezdim konje. Pri jezdenju dosegam zelo dobre rezultate v dresuri in
preskakovanju zaprek. Pri dresuri sem dobil naziv “Jahač 2”, pri preskakovanju zaprek
pa licenco za 1 m 10 cm. Moj največji dosežek je iz Ljubljane, ko sem dobil pokal in
rozeto za 2. mesto na višini 1 m 5 cm.
Ko sem se odločal za srednjo šolo, sem upošteval moj hobi, ki je risanje, zato sem se
vpisal na Umetniško gimnazijo Celje – Center –likovna smer.

Kaja
Urbanija Čož
V 4. razredu sem se preselila v Vojnik.
Navdušila sem se nad Skakalnim
društvom Vizore in od takrat so skoki
moja ljubezen. V petih letih sem bila
večkrat regijska, poddržavna in enkrat
državna prvakinja. V šoli sem sodelovala
na več različnih športnih tekmovanjih po
Sloveniji. V prostem času igram košarko,
nogomet, rolam, z očetom se rada
vozim s skuterjem, v slabem vremenu
pa prepevam ali gledam TV. Vpisala
sem se na Gimnazijo Franceta Prešerna
– ekonomska smer, športni oddelek,
kjer imajo prilagojeno sodelovanje
med treningom in šolanjem. Moja želja
je, da bi v smučarskih skokih nekoč v
tekmovala v ženski A reprezentanci. Po
poklicu si že od nekdaj želim postati
policistka.
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9.
Primož Blazinšek
Jernej Bobik
Sabina Brezovšek
Urh Brezovšek
Jerneja Čerenak
Jaka Degen
Drita Islamaj
Maruša Kajzba
Anja Kitek
Aljaž Krajnc
Rok Lamprečnik
Nejc Lukež
Ismet Memaj
Tilen Pantner
Veronika Preložnik
Evelina Pristovšek
Špela Rojc
Julija Stolec
Tim Štimulak
Teja Tržan
Miha Zdolšek
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RAZREDNIČARKA
sorazredničarka

Tatjana Hedžet
Marjeta Krušič
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Primož
Blazinšek

Jernej
Bobik

Sabina
Brezovšek

Prihajam iz Ivence. Sem miren in tih
fant. V prostem času se ukvarjam z
jadralnim padalstvom, se vozim z
motorjem in se družim s prijatelji. Igram
tudi harmoniko. Vpisal sem se v Srednjo
šolo za storitvene dejavnosti in logistiko
Celje, smer avto serviser. Na šolo imam
lepe spomine, saj smo preživeli veliko
zabavnih dni.

Star sem 14 let. V prostem času veliko
kolesarim, se družim s prijatelji ter
treniram nogomet. Šolo si bom najbolj
zapomnil po odličnih prijateljih.

Prihajam iz Razgorc. Sem prijazna in
mirna oseba. V prostem času se rada
družim s prijatelji, poslušam glasbo,
gledam televizijo in nekaj časa posvetim
psu, saj imam zelo rada živali. Moja
najljubša predmeta sta zgodovina in
likovna umetnost. Naslednje leto bom
šolanje nadaljevala na Srednji zdravstveni
šoli Celje. Rada pa bi postala veterinarka.

Urh
Brezovšek

Jerneja
Čerenak

V prostem času kolesarim, igram
računalniške igrice, se družim s prijatelji
in igram trobento. Z igranjem trobente
sem osvojil veliko priznanj, saj sem bil
na več tekmovanjih. To šolo si bom
zapomnil po lepih dogodkih in tudi
malo manj lepih.

Sebe bi opisala kot umetnico in veliko ljubiteljico živali. Že od prvega razreda OŠ hodim
v glasbeno šolo. Sprva sem igrala prečno flavto, zdaj pa igram citre. Rada rišem, hodim
v gledališče, pojem in se ukvarjam z mojima podganicama. Vsa šolska leta sem bila
uspešna in osvojila veliko priznanj na različnih področjih, na kar sem zelo ponosna.
Našo šolo si bom zapomnila po pevskem zboru in gostovanju na Češkem, nepozabnih
vikendih in Brihtnih glav’cah, na katerih smo se tako zabavali, da še spali nismo, po
našem razredu, ki ga res ne moreš pozabiti. Menim, da mi je OŠ dala veliko znanja za
srednjo šolo in vem, da jo bom pogrešala. Vpisala sem se na umetniško gimnazijo –
likovna smer v Celju.
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Jaka
Degen

Drita
Islamaj

Prihajam iz Ivence. Sem živahen,
pozitiven in vedno pripravljen biti vzoren.
Rad sem s prijatelji in se rad ukvarjam
s podiranjem dreves v gozdovih, igram
računalniške igrice in igram ragbi z
bratom. Nadaljeval bom na srednji šoli
za gradbeništvo v Celju, smer gradbeni
tehnik.

Zelo rada hodim v šolo zaradi prijateljev in druženja z njimi, seveda pa tudi,
da se nekaj naučim. Sicer sem zabavna, pozitivna in vedno dobrovoljna
punca, ki obožuje športe, najraje pa košarko. V življenju imam veliko ciljev
in jih bom skušala doseči z dobro voljo in trdim delom. Ko bom »velika«,
bi rada postala fizioterapevtka, zato sem se vpisala na Srednjo zdravstveno
šolo Celje. Nadaljevala bom tudi z igranjem košarke, saj imam tudi tu zelo
visoke cilje. Osnovna šola je bila zame zelo lepa izkušnja in mi bo ostala v
lepem spominu, prav tako tudi prijatelji, ki so mi bili na voljo, kadar sem jih
potrebovala.

Anja
Kitek

Aljaž
Krajnc

Maruša
Kajzba

Lani sem začela trenirati košarko v KK
Vojnik in sodelovala tudi v šolski ekipi.
Že 8. leto igram flavto in se udeležujem
tekmovanj. Osnovna šola mi bo za vedno
ostala v spominu po dobrih prijateljih,
prijaznih učiteljih in zabavi. S šolo bom
nadaljevala na športnem oddelku I.
gimnazije v Celju.

Na informativnem dnevu sem se odločil
za srednjo šolo smer mehatronik, saj
me je zelo navdušilo njihovo delo. Sem
vesel in družaben ter tehnični tip. Moji
hobiji so kolesarjenje, pohodništvo in v
prostem času druženje s prijatelji. Imam
še veliko ciljev, ki bi jih v življenju rad
dosegel.

Svoj prosti čas namenim košarki in
klavirju. Šolanje bom nadaljevala na
Gimnaziji Celje-Center, smer predšolska
vzgoja. Rada plešem in pojem, še rajši
pa se družim s prijatelji. Osnovno šolo si
bom zapomnila po prijateljih, sošolcih in
vzdušju v razredu pred urami.
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Nejc
Lukež

Rok
Lamprečnik

Ismet
Memaj

Prihajam iz Vojnika. V prostem času rad
igram nogomet, računalniške igrice
in se veliko družim s prijatelji(-cami ).
Opravil sem 6 let glasbene šole v Celju
za klarinet. Osnovna šola mi bo ostala
v lepem spominu, saj sem imel zelo
zanimive, pozitivne, prijazne in smešne
sošolce, sošolke in dobre učitelje. Moj
hobi je kuhanje, zato bom šolanje
nadaljeval na Srednji šoli za gostinstvo in
turizem Celje, smer kuhar.

V prostem času rad igram nogomet in
se družim s prijatelji. Šole se bom najbolj
spominjal po dobrih prijateljih. Šolanje
bom nadaljeval na Srednji zdravstveni
šoli Celje.

Prihajam iz Vojnika. V prostem času se
ukvarjam z nogometom, najraje pa se
družim s prijatelji. Svoje šolanje bom
nadaljeval na gradbeni šoli v Celju, saj
me ta poklic zelo veseli. Osnovno šolo si
bom zapomnil posebej po urah biologije
in kemije.

Tilen
Pantner

Veronika
Preložnik

Prihajam iz Vojnika. V prostem času
rad igram nogomet s prijatelji, ki ga
treniram 7 let, igram računalniške igrice,
tečem ... Za nadaljnje šolanje sem
se vpisal na Šolski center Celje, smer
računalniški tehnik.

Prihajam iz Nove Cerkve. Rada sem
v naravi, berem knjige, se igram z
nečakoma in nečakinjo, ki jih imam
neizmerno rada, pomagam pri različnih
opravilih, jem čokolado (kdo je pa ne? :
), tečem, kolesarim … Po karakterju sem
VEDNO nasmejana in pozitivna oseba.
Na OŠ Vojnik bom imela zelo lepe
spomine, ampak življenje gre naprej
in čakajo nas novi izzivi, zato sem se
odločila, da svoje šolanje nadaljujem na
Šolskem centru Rogaška Slatina, v smeri
optik, saj me to trenutno najbolj veseli.
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Evelina
Pristovšek

Špela
Rojc

Julija
Stolec

Rojena sem poleti, po horoskopu sem
dvojček. Živim z glasbo, plesom in
petjem, najraje pa nastopam. S tem bi
se nekoč rada tudi preživljala. Najljubše
mi je biti s prijatelji in družino, se smejati
in se zabavati. Za prijatelje sem Eve, za
odrasle pa Umiri se in bodi tiho. Šolanje
bom nadaljevala na SVŠGL v Ljubljani,
smer sodobni ples. Sveta se veselim in
želim iz njega izvleči največ.

Prihajam iz Nove Cerkve. Štiri leta sem
obiskovala Podružnično osnovno šolo
Nova Cerkev, nato pa svoje šolanje
nadaljevala v Vojniku. Sodelovala sem na
raznovrstnih tekmovanjih in dosegala
lepe rezultate tudi na državni ravni.
Sem velika oboževalka adrenalinskih
dogajanj. Svoj prosti čas najraje
preživljam v družbi prijateljev.
Ne vem še, kaj bi v življenju najraje
počela, saj me veseli veliko stvari, zato
bom šolanje nadaljevala na splošni
gimnaziji Lava. Osnovna šola mi bo ostala
v zelo lepem in neizbežnem spominu,
posebej različne neumnosti in vragolije,
ki smo jih počeli s sošolci med odmori in
s tem popestrili marsikateri dan.

Prihajam iz Nove Cerkve. Uživam v
risanju in igranju flavte, zato sem tudi
članica Godbe na pihala Nova Cerkev.
Ker imamo doma gostilno, ki bi jo rada
nasledila, in ker uživam v jezikih, še
posebej angleščini, sem se vpisala v
gostinsko šolo, turistično smer, evropski
oddelek z globalno dimenzijo. Šolo in
razred si bom zapomnila po najlepših
dogodkih, ki so se dogajali v zadnjem
letu.

Tim
Štimulak

Miha
Zdolšek

Prihajam iz okolice Vojnika. V prostem
času se ukvarjam z nogometom ter se
rad vozim z motorjem. V prihodnosti se
bom izšolal za avto serviserja, saj me ta
poklic zelo razveseljuje. Osnovno šolo si
bom zapomnil po urah kemije, biologije
ter fizike.

Prihajam iz okolice Vojnika. V prostem
času se rad vozim z motorjem in družim
s prijatelji. Šolanje bom nadaljeval na
Šolskem Centru Celje. Osnovno šolo si
bom zapomnil po urah biologije, kemije
in nemščine.

Teja
Tržan
V prostem času treniram košarko in sem
članica Prostovoljnega gasilskega društva
Vojnik in Društva Mladi gasilec OŠ Vojnik.
Vpisala sem se na I. Gimnazijo v Celju
(športni oddelek).
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9.
Eva Gorenšek
Špela Gosnik
Pika Herlah
Filip Horvat
Lea Hudej
sipović
Nika Kolar Jo
aj
Tanja Koštom
Nejc Kovče
Nika Muzel
šek
Gregor Oblon
k
Aljaž Pekovše
č
ri
Nina Pinta
ik
Franci Rakovn
Jure Šeško
Filip Vranc
šovcem
Matevž Zagru
Ana Zeme
Maj Zimšek
Tadeja Žlaus
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RAZREDNIČARKA
sorazredničarka

Leonida Godec Starček
Ana Lavre
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Eva
Gorenšek
Menim, da sem na Osnovni šoli Vojnik
dobila veliko novega znanja, prav tako pa
je šola poskrbela tudi za mojo kondicijsko
pripravljenost, saj sem med odmori
velikokrat tekla domov po razna obvestila
in zvezke ( s šolo sva namreč sosedi).
Seveda moram omeniti tudi najboljše
sošolce, s katerimi smo pojedli ogromno
jabolk, napihovali balone na WC-jih in imeli
izjemno zanimive malice. Smo enostavno
Đeksoni (in že vemo, o čem govorim).
Šola mi bo ostala v lepem spominu
in z veseljem jo bom še kdaj obiskala.
Šolanje bom nadaljevala na Gimnaziji
Celje – Center zaradi širokih možnosti za
uresničitev mojih sanj.

Špela
Gosnik
Sem najbolj suha devetošolka. Moj
najljubši predmet v šoli je malica,
obožujem pa tunin namaz. Vpisala sem
se na modno oblikovanje, saj me to
zelo zanima, zato ni nič čudnega, da
imam v večini zvezkov več skic in risb
kot prepisane snovi. V spominu mi bodo
poleg najboljših sošolcev, prijateljev in
učiteljev ostale neprespane Noči branja.

Lea
Hudej
Doma sem v Pristavi. Zaključujem deveti
razred na OŠ Vojnik. V prostem času sem
s prijatelji. Dve leti sem trenirala košarko
v KK Vojnik. Vpisala sem se na Srednjo
šolo za storitvene dejavnosti in logistiko,
smer frizer. Osnovna šola mi bo ostala
v lepem spominu, najbolj pa sošolci in
učitelji.

Pika
Herlah
Doma sem v Vojniku. Svoj prosti čas
najraje preživljam s prijatelji na kakšnem
dolgem sprehodu, ob igranju košarke ali
ob poslušanju glasbe. Rada se sprostim
tudi ob dobri knjigi. Osnovno šolo si bom
zapomnila po mnogih lepih trenutkih,
najbolj pa po ljudeh, ki mi bodo za
vedno ostali v lepem spominu. Ker še ne
vem, kaj bom v življenju, sem se odločila,
da bom o tem razmislila v naslednjih
štirih letih na Gimnaziji Celje – Center.

Filip
Horvat
Živim v Socki. V prostem času treniram
judo ali pa igram računalniške igre. Judo
treniram že 4 leta. Občasno hodim tudi
v hribe. Šolanje bom nadaljeval na ŠCC
Srednja šola za kemijo, elektrotehniko
in računalništvo, smer elektrotehnik. Za
to smer sem se odločil, ker me zanima
tehnologija, saj vem, da je to prihodnost.
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Tanja
Koštomaj

Nejc
Kovče

Nika
MUZEL

Stara sem 14 let in doma v Višnji
vasi. V prostem času rada poslušam
glasbo, berem in kolesarim. Rada tudi
nakupujem in igram sintesajzer. Odločila
sem se, da svoje šolanje nadaljujem na
Gimnaziji Celje – Center.

Prihajam iz Arclina. Košarko treniram od
3. razreda in se želim z njo ukvarjati tudi
profesionalno. V prostem času se rad
družim s prijatelji in gledam televizijo. OŠ
si bom zapomnil predvsem po prijateljih
in prijateljicah. Vpisal sem se v Srednjo
zdravstveno šolo Celje.

Prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini. V
prostem času se rada družim s prijatelji in
družino. Osnovno šolo si bom zapomnila
po sošolcih in vrstnikih, saj smo se
res razumeli in zabavali. Šolanje bom
nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center,
smer predšolska vzgoja, saj že od malega
želim postati vzgojiteljica.

Nika
Kolar Josipović

Doma sem v Vojniku. Vsa leta šolanja sem
bila odlična učenka. Od 4. razreda dalje
treniram plavanje. Ker bi rada še naprej
aktivno trenirala, bom šolanje nadaljevala
v športnem oddelku I. gimnazije v Celju.
Zelo se že veselim jeseni ter novih
izzivov, ki sem si jih zadala.

Aljaž
Pekovšek
Doma sem v Vojniku. V prostem času
treniram košarko, se družim s prijatelji,
vozim s kolesom, poslušam glasbo in
gledam televizijo. Osnovna šola mi
bo ostala v lepem spominu precej po
sošolcih in sošolkah ter ljudeh, ki sem
jih spoznal. Vpisal sem se na Srednjo
zdravstveno šolo Celje, smer srednji
zdravstvenik, ker me to veseli.
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Franci
Rakovnik
Od 1. do 5. razreda sem obiskoval šolo
v Socki. Osnovno šolo si bom zapomnil
po najboljših sošolcih in sošolkah. Vpisal
sem program avto karoserist, saj me ta
poklic veseli.

Filip
Vranc
Prihajam z Vojnika. Od četrtega razreda
treniram smučarske skoke. V prostem
času tečem, kolesarim, poslušam
muziko (EMINEMA), gledam televizijo
in se družim s prijatelji. Vpisal sem se na
ŠC Kranj smer mehatronik operater. V
spominu mi bo najbolj ostal Maj Zimšek,
ki je poskrbel, da nam pri pouku ni bilo
nikoli dolgčas.

Gregor
Oblonšek

Nina
Pintarič

Sem Gregor Oblonšek. Živim na Veliki
Ravni. Doma imamo kmetijo. Ker
imamo veliko gozda, sem se odločil, da
se vpišem v Lesarsko šolo v Mariboru,
smer mizar. V prostem času igram
harmoniko in se vozim z motorjem. Rad
pa tudi pomagam pri opravilih doma
in pri sosedih. Štiri leta se že ukvarjam s
čebelarstvom, saj me to veseli. Sorodniki
mi pravijo »vic majster«. V lepem
spominu mi bo ostalo plesanje pri
folklorni skupini, dobri prijatelji in učitelji.

Doma sem v Vojniku. V prostem času
treniram atletiko, poslušam glasbo in
se družim s prijatelji. Zelo rada jem
(najrajši sladkarije) in se pogovarjam
med poukom. Osnovna šola mi bo
ostala v spominu po najboljših sošolcih,
zanimivih učiteljih, skupnih doživetjih
in druženju.

Jure
Šeško
Živim v Vojniku. Rad se ukvarjam s
športom in glasbo. Že 4 leta igram
harmoniko in 1 leto treniram judo pri
Judo klubu Shido. V prostem času rad
igram računalniške igrice ali pa grem
s svojima kužkoma na sprehod. Zelo
rad imam živali in naravo. Šolanje bom
nadaljeval na Gimnaziji Slovenske
Konjice. V življenju bi se rad ukvarjal s
humanističnimi smermi - najverjetneje z
veterino. OŠ Vojnik mi bo ostala v lepem
spominu po prijaznih učiteljih in sošolcih.
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Maj Zimšek
Sem »vzoren« učenec, znan kot
»Piščanec«, »Ravnjak«, »Đekson«, pri fiziki
pa tudi »Zmaj«. Rad zabavam sošolce
in učitelje in poskrbim, da pri pouku
ni dolgčas. Ukvarjam se s športom in
plesom. V moji družbi bodo uživali na
Gostinski šoli, prepričan sem, da se bodo
zabavali. ‘’Punce’’, pogrešal vas bom!

Tadeja
Žlaus
Sem zelo živahna, družabna in rada
pomagam ostalim. Rada se družim s
prijatelji , igram odbojko in pojem . Želim
si postati učiteljica, zato bom šolanje
nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center,
nato pa na Pedagoški univerzi .

Matevž
ZAGRUŠOVCEM

Ana
Zeme

Živim v Socki. V prostem času igram
računalniške igrice in poslušam
glasbo. Vseh 9 let sem bral knjige za
bralno značko. Vpisal sem se na ŠCC
srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko
in računalništvo, smer elektrotehnik.
OŠ Vojnik si bom zapomnil po dobrih
prijateljih in lumparijah, ki smo jih ušpičili.

Zadnje leto svojega šolanja živim v
Šentjurju. V prostem času uživam ob
knjigah, starejši glasbi in prijateljih.
Osnovna šola Vojnik mi bo ostala v
zelo dobrem spominu, najbolj pa bom
pogrešala vse pustolovščine, doživetja in
podvige s svojimi prijatelji. Šolanje bom
nadaljevala na GCC, smer predšolska
vzgoja, čeprav me zelo zanima tudi
zgodovina.

KAZALO
Beseda ravnateljice

stran

3

Beseda razrednikov

stran

3

Predstavitev 9. a

stran

4

Predstavitev 9. b

stran

10

Predstavitev 9. c

stran
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