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Vsak ima svoj kreativni potencial 
in tisti trenutek, 
ko začnete izražati svoj kreativni potencial, 
lahko začnete spreminjati svet. 
(Paulo Coelho)

Dragi devetošolci! 
Na poti, ki je pred vami, poskušajte puščati prijetne sledi. Smejte se 
iskreno. Delajte pošteno in s srcem. Bodite radovedni in ustvarjalni. 
Potujte. Najdite čas za družino. Pomagajte sočloveku. Dajte ljudem 
drugo priložnost. Naslikajte si pisano prihodnost –  paleta je v vaših 
rokah!

Veliko sreče na vaši poti še naprej!

V imenu razrednikov zapisala 
Simona Šarlah.

Drage devetošolke in devetošolci!

Pričetek in konec nekega obdobja sta le dve točki, ki to obdobje 
omejujeta. Med njima je neskončno zgodb, ki govorijo o hvaležnosti, 
sreči, prijateljstvu … 

Vse to so vaše zgodbe,  ki so nastajale v času vašega šolanja pri nas. In 
to so tudi zgodbe,  zaradi katerih ste načrtovali in izbrali novo pot.
Še naprej pišite  zgodbe uspeha in se z veseljem spominjajte lepih, ki 
so nastale skupaj z nami. 

Srečno.

Olga Kovač,
ravnateljica
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Jakob 
ban
Med šolanjem na osnovni šoli Vojnik sem 
se udeležil različnih tekmovanj, predvsem 
s področja naravoslovja in plezanja, s 
čimer se ukvarjam v prostem času. Vsa leta 
sem bil odličnjak, za dosežke pa je bilo 
potrebno veliko učenja in dela, ampak je 
bilo vredno. Svoje šolanje bom nadaljeval 
na Gimnaziji Lava.

nuša 
Goručan
Letos bom šolsko leto zaključila kot odlična 
učenka, naslednje leto pa bom šolanje 
nadaljevala na Gimnaziji Lava. Na osnovno 
šolo bom imela veliko lepih spominov, 
saj smo se v razredu dobro razumeli in se 
včasih pri pouku tudi zelo nasmejali kakšni 
“bedariji”, čeprav smo si zelo različni. 

Marko 
Hadler
Vsa leta v osnovni šoli sem bil odličen 
učenec, kot sem si to želel. Vpisal pa sem 
se na 1. gimnazijo v Celju. osnovno šolo 
si bom zapomnil po zabavnih in lepih 
trenutkih, dobrih prijateljih ter raznih 
norčijah. Spoznal sem nove prijatelje in 
si pridobil veliko novega znanja. Poleg 
šole še rad igram nogomet in se družim s 
prijatelji.

doMen 
Hribernik
Sem učenec 9. a in prihajam iz Arclina. 
V prostem času rad tečem, čaram in se 
družim s prijatelji. Šolanje bom nadaljeval 
na srednji šoli za računalništvo v Celju. 
osnovno šolo sem obiskoval devet let in 
zapomnil si jo bom po prijateljih, učiteljih 
in po čakanju pred začetkom nultih ur v 
jedilnici.

Vid 
KačičniK
Sem Vid Kačičnik, učenec 9.a, nasmejan, 
družaben in zgovoren fant. Prihajam iz 
Šmartnega v Rožni dolini.
Rokomet je moj način življenja. Treniram 
ga že osem let. Za menoj je že veliko 
uspehov na mednarodnih tekmovanjih, 
letos pa sem zaigral tudi za izbrano 
slovensko reprezentanco. Šolanje bom 
nadaljeval na Srednji zdravstveni šoli.
Postati profesionalen rokometaš so moje 
sanje!

Tia 
krHlanko
V prostem času rada berem, pišem, 
poslušam glasbo in grem kam s prijatelji. 
Meni osebno je teh devet let precej 
hitro minilo. V tem času se je spremenilo 
marsikaj, med drugim tudi mi sami. Tu se 
je začelo ogromno in prav tu se zdaj to 
končuje. Na osnovno šolo mi bo ostalo kar 
nekaj spominov, ki pa jim v prihodnosti 
nameravam še dodati nekaj odtenkov.

karin 
kVeder
Prihajam iz Malih Dol. Sem 
prijazna,spoštljiva in rada pomaga ljudem. 
Naprej sem se vpisala na Gimnazijo Celje 
Center, smer predšolska vzgoja . V prostem 
času se rada ukvarjam s svojimi živalmi, 
ki mi veliko pomenijo, rada se zabavam 
v družbi svojih prijateljev in družine. Šolo 
si bom ohranila v lepem spominu ter po 
prijateljih in razredu.

Maruša 
laMpreT
V prostem času se družim s prijatelji, 
rada plešem in preživljam čas z družino. 
osnovno šolo si bom zapolnila po novo 
sklenjenih prijateljstvih, zabavi in veliko 
lepih trenutkov, ki smo jih preživeli skupaj. 
Šolanje bom nadaljevala na Srednji 
zdravstveni šoli Celje.

Marsel 
leVsTik
Prijatelji me včasih kličejo Zizi. Prosti čas 
rad preživljam z igranjem igric. Sem pa tudi 
dober športnik, judo treniram že šest let 
in nikoli ne mislim odnehati, pa tudi prosti 
čas rad preživim športno. To šolo si bom 
predvsem zapomnil po vseh lumparijah, 
ki smo jih ušpičili. Spominjal se bom svojih 
sošolcev, predvsem sošolk, vsekakor pa 
ne bom pozabil na prijatelje, ki so me 
vedno nasmejali. Vpisal sem se na Šolski 
center Celje, smer tesar. Mogoče se še kdaj 
vidimo.

kaTarina 
lipoVšek
V osnovni šoli sem se imela zelo lepo in 
si jo bom zapomnila predvsem po ljudeh 
in dobrih prijateljih, ki sem jih spoznala, in 
znanju, ki sem ga pridobila.
Rada poslušam glasbo, obožujem živali, 
predvsem domače, in jim želim pomagati, 
zato grem na biotehniško šolo v Maribor, 
smer veterinarski tehnik.

klara 
lipoVšek
Sem nasmejana in zadržana oseba. 
Rada imam živali, predvsem konje in 
pse. V prostem času rada poslušam 
glasbo. Vpisala sem se na srednjo šolo 
za storitvene dejavnosti in logistiko, v 
program frizer in oblikovalec modnih 
oblačil. osnovno šolo bom imela v 
lepem spominu, saj sem spoznala veliko 
prijateljev.

Mia 
MarGuč
osnovno šolo bom ohranila v lepem 
spominu. Tukaj sem se udeleževala 
različnih tekmovanj, rada sem tudi 
prepevala v pevskem zboru in preživljala 
dejavne vikende. V tem času sem končala 
tudi nižjo glasbeno šolo. Najbolj bom 
pogrešala smeha polne ure s prijatelji 
in sošolci, pa tudi potovanja na Češko 
s pevskim zborom. Ker še nisem čisto 
odločena, kaj želim postati, bom šolanje 
nadaljevala na splošni Gimnaziji Lava.
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nika 
ParadižniK
osnovno šolo si bom zapomnila po 
mnogih lepih trenutkih. Dala mi je veliko 
znanja, ki mi bo v prihodnosti zagotovo 
koristilo. Vpisala sem se na I. gimnazijo 
v Celju. Sem odlična učenka in redno 
se udeležujem različnih tekmovanj. 
Letošnje šolsko leto sem osvojila srebrno 
priznanje na državnem tekmovanju v 
znanju matematike za Vegova priznanja. 
V prostem času poslušam glasbo in se 
družim s prijatelji. 

kleMen 
polak
Prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini. 
Šolanje v osnovni šoli je bilo zanimivo. V 
prostem času se najraje vozim z motorjem 
in se ukvarjam s svojim psom ter ga 
vozim na sprehode. Moj najljubši letni 
čas je pozna pomlad, mesec maj, ki ga 
rad preživljam z družino in prijatelji. Moja 
najljubša jed je pica, pijača pa bezgov sok. 
Veselim se šolanja v srednji šoli in novih 
sošolcev.

Tilen 
randl
Star sem 15 let in prihajam iz Škofje vasi. 
V prostem času rad igram košarko in 
se družim s prijatelji, zato upam, da ne 
bom izgubil stikov z njimi. V šoli nisem 
ravno odličnjak, ampak verjamem, da me 
to ne bo ustavilo do mojega želenega 
poklica. osnovna šola mi bo ostala v 
najlepšem spominu, predvsem zaradi 
mojih najboljših prijateljev, s katerimi sem 
preživel čudovitih devet let.

Jaka 
saMec
Vseh devet let šolanja je minilo, kot bi 
mignil. Bolj ali manj sem v šolo hodil rad, 
vsak dan, zaradi sošolcev in prijateljev. V 
novem obdobju, ki je pred mano, se želim 
uspešno izšolati in še naprej napredovati v 
košarki. Upam, da bo prihodnost uspešna 
za vse. In vse bom zelo pogrešal.

MaJa 
siVka
Prihajam iz Socke. Sem nasmejana in 
pozitivna oseba. V svojem prostem času 
se rada družim s prijatelji in poslušam 
glasbo. Rada bi postala zdravnica, zato 
bom svoje šolanje nadaljevala na gimnaziji 
v Slovenskih Konjicah. V osnovni šoli sem 
bila zelo uspešna in mi bo ostala v zelo 
lepem spominu, saj sem tukaj spoznala 
veliko dobrih prijateljev in doživela veliko 
lepih trenutkov.

Tevž 
Srebočan
Sem Tevž Srebočan in prihajam iz 
Šmartnega v Rožni dolini. osnovno šolo si 
bom najbolj zapomnil po novih prijateljih, 
ki sem jih spoznal tukaj. ob prostem času 
se rad družim s prijatelji, igram električno 
kitaro, nogomet in košarko. Šolanje 
bom nadaljeval na gradbeni šoli, poklic: 
gradbeni tehnik.

elVira susuri
Živim v Vojniku. Sem prijazna oseba in 
rada pomagam drugim. V prostem času se 
rada družim s prijatelji in preživljam čas z 
družino. Rada igram odbojko in poslušam 
glasbo. osnovna šola mi bo ostala v lepem 
spominu, saj sem spoznala veliko novih 
prijateljev in z njimi doživela mnogo lepih 
trenutkov. Zelo me veseli medicina, zato 
sem se vpisala v srednjo zdravstveno šolo 
v Celju.

laura šarlaH
Prihajam iz Ljubečne. V prostem času 
poslušam glasbo in se družim s prijatelji. 
Klavir igram osmo leto in že celo osnovno 
šolo pojem v pevskem zboru. Zelo rada 
imam živali, še posebej konje in pse. 
Treniram tudi jahanje v Konjeniškem 
klubu Celje. Ker imam rada tudi jezike, 
bom nadaljevala šolanje na Gimnaziji Celje 
Center. osnovna šola mi bo ostala v zelo 
lepem spominu. Nikoli ne bom pozabila 
šolskih dni, ki so mi jih polepšali prijatelji in 
tudi nekateri učitelji.

neJc škrboT
Prihajam iz Socke. V prostem času rad 
igram harmoniko, bobne, sintetizator, 
pojem in igram nogomet. Sem tudi član 
PGD Socka, ŠD Socka in KUD godba na 
pihala Nova Cerkev. Šolo si bom zapomnil 
po zanimivih sošolcih in sošolkah ter 
zanimivih učiteljih. Šolanje bom nadaljeval 
na GCC Celje, smer predšolska vzgoja. Za 
to smer sem se odločil, ker rad delam z 
otroki. :-p

lan 
ToMinc
Moja osnovno šolska leta so zaznamovali 
uspehi tako v šoli kot tudi športu. Kljub 
temu da sem v osnovi športnik in imam 
šport v prvem planu, mi šola in izobrazba 
veliko pomenita. osnovne šole pa se bom 
vedno spominjal po prijaznih učiteljih in 
dobrih prijateljih, s katerimi sem se zabaval 
med odmori.

kaMil 
WaHibi
Moja osnovnošolska leta so zaznamovali 
uspehi tako na področju šole kot tudi 
športa. Vsa leta sem bil odličen in sem 
prejel številna priznanja na področju fizike, 
matematike, astronomije in raziskovalnih 
nalog. Vsa leta sem se vključeval v delo 
šolske skupnosti, ki sem jo zadnji dve leti 
tudi vodil. Najbolj mi bodo v spominu 
ostali številni zanimivi pogovori na šolskem 
stranišču. Poleg vsega tega sem še vedno 
našel čas za sprostitev.

lana 
Zupanc roJc
Sem nasmejana, pozitivna in živahna 
oseba, ki rada pomaga drugim. V prostem 
času rada poslušam glasbo, plešem in 
nakupujem. Ples treniram že od malih 
nog, in sicer od tretjega leta. Udeležila sem 
se mnogih tekmovanj in osvojila srebrna 
priznanja iz tekmovanja o sladkorni 
bolezni. Šolanje bom nadaljevala na 
Gimnaziji Celje Center. osnovno šolo si 
bom zapomnila po prijaznih učiteljih in 
dobrih prijateljstvih, ki sem jih sklenila skozi 
šolska leta.
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nuša 
arčan
Težko je opisati samega sebe, a upam, 
da me tudi drugi vidijo kot nasmejano, 
zabavno osebo. Imam rada živali, naravo, 
glasbo, predvsem pa rada rišem ali kaj 
ustvarjam. Ker imam rada otroke, sem se 
vpisala na predšolsko vzgojo na Gimnaziji 
Celje - Center. Svoj prosti čas preživljam s 
starši v naravi, prijatelji ali z živalmi. Upam, 
da uresničim svoje sanje in v življenju 
dosežem svoje zastavljene cilje.

MaTiJa 
borŠič
osnovno šolo Vojnik bom ohranil v lepem 
spominu, kajti spoznal sem veliko dobrih 
ljudi in s tem tudi prijateljev. Učili so me 
prijazni učitelji in učiteljice. Šolanje bom 
nadaljeval na srednji zdravstveni šoli v 
Celju. V prostem času rad igram nogomet 
in harmoniko.

sara 
borŠič
Sem Sara Boršič, učenka 9. b-razreda 
in prihajam iz Nove Cerkve. V prostem 
času se rada družim s prijatelji, kolesarim, 
poslušam glasbo, zelo rada pa tudi kuham 
in pečem. Po uspešno končani osnovni 
šoli bom šolanje nadaljevala na srednji 
zdravstveni šoli v Celju, štiriletni program 
zdravstvena nega.
osnovno šolo si bom zapomnila po lepih 
trenutkih in dobrih prijateljih.

Tina 
ceGnar
Sem Tina Cegnar. Stara sem 14 let. Živim 
v Malih Dolah in sem učenka 9. b-razreda. 
V prostem času se rada družim s prijatelji, 
hodim na sprehode in poslušam glasbo. 
Prijateljev ne bom nikoli pozabila, saj 
sem z njimi doživela veliko nepozabnih 
trenutkov, ki mi bodo ostali v lepem 
spominu. Šolanje bom nadaljevala na 
Srednji zdravstveni šoli Celje. Rada bi 
postala fizioterapevtka. Šolo si bom 
zapomnila po dobrih trenutkih. 

nuša 
Gobec
Sem Nuša Gobec in prihajam iz Nove 
Cerkve. V prostem času najraje poslušam 
glasbo, berem knjige in se družim s 
prijatelji, ob katerih sem vedno dobre volje, 
se z njimi smejim in zabavam. Šolanje bom 
nadaljevala na Gimnaziji Celje - Center in 
moj cilj je postati učiteljica angleškega 
jezika. osnovna šola pa mi bo ostala v zelo 
lepem spominu. Najbolj bom pogrešala 
prijatelje, sošolce in naše nepozabne 
skupne trenutke.

bLaž 
Jesenek
Sem Blaž Jesenek. Po osnovni šoli bom 
šolanje nadaljeval na Srednji gozdarski in 
lesarski šoli Postojna. Poklic gozdar me zelo 
veseli, saj skoraj ves svoj prosti čas preživim 
tako, da obdelujem les ter izdelujem 
izdelke, oče pa me večkrat vzame s sabo 
v gozd, kjer mu pomagam pri sečnji in 
spravilu lesa. Konca osnovne šole se zelo 
veselim, saj je ne maram. NE MARAM!

kaJa 
JeZernik
Sem Kaja Jezernik. Doma sem v Arclinu. 
V prihodnosti si želim postati športna 
zdravnica, zato bom šolanje nadaljevala 
na Gimnaziji Celje – Center. Treniram 
atletiko pri atletskem klubu Kladivar Celje. 
Prosti čas najraje uporabim za druženje 
s prijatelji. osnovna šola mi bo ostala 
v spominu, saj smo s sošolci doživeli 
nepozabne trenutke.

rok 
JošT
Sem Rok Jošt. Prihajam iz Malih Dol. V 
prostem času rad igram bariton, kontrabas, 
bas kitaro in ventil pozavno. Igram tudi 
v ansamblu Utrip. osnovno šolo si bom 
zapomnil po dobrih prijateljih in učiteljih. 
Doma rad delam z lesom, zato bom šolo 
nadaljeval na LŠ Maribor. Pogrešal bom 
to šolo in prijatelje, ki so mi vedno stali ob 
strani.

TiMoTeJ 
KroFLič
osnovna šola mi bo ostala v spominu 
zaradi vseh dogodivščin, ki smo jih doživeli 
in potegavščin, ki smo jih izvedli (vsi 
vemo, kdo so bili glavni in k čemu sem jaz 
prispeval). V prostem času rad poslušam 
glasbo, raziskujem stvari, ki me zanimajo, 
igram računalniške igrice in se ukvarjam 
z računalništvom. Zato sem se vpisal v 
program tehnik računalništva na ŠCC.

paTrick 
pinTar
Sem Patrik Pintar iz Malih Dol. V prostem 
času rad igram nogomet in se družim s 
prijatelji. osnovno šolo si bom zapomnil 
po dobrih sošolcih. Udeležil sem se raznih 
športnih tekmovanj. Svoje šolanje bom 
nadaljeval na Srednji šoli za gostinstvo in 
turizem Celje.

andraž 
Penič
Sem Andraž Penič. 
Rad imam naravo, živali in dobre 
ljudi. Vpisujem se na Srednjo šolo za 
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. 
Na osnovno šolo Vojnik me bodo vezali 
lepi spomini. Še posebej bodo v mojem 
srcu zapisani vsi tisti, ki so mi v teh letih 
šolanja tako ali drugače pomagali in mi 
stali ob strani. 

kleMen 
peTre
Leta 2008 sem prestopil prag oŠ Vojnik. 
Takoj sem se spoprijateljil s sošolci in 
sošolkami, postali smo dobri prijatelji. 
Leta so hitro minila in tako smo se znašli 
v drugem, tretjem razredu in tako naprej 
do šestega, ko so se pridružili novi učenci, 
nova prijateljstva in tudi večje obveznosti. 
Bile so težave in tudi dobri trenutki, učenje. 
Tako so minila šolska leta, ki mi bodo ostala 
v lepem spominu.
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nika poderGaJs
Sem učenka 9. b-razreda. Stara sem 14 let 
in prihajam iz majhne vasi Gabrovec. Sem 
prijazna in mirna oseba, v prostem času se 
rada družim s prijatelji, poslušam glasbo, 
gledam televizijo in nekaj časa posvetim 
svojemu psu, saj imam zelo rada živali. 
Moja najljubša predmeta sta biologija in 
likovna umetnost. osnovna šola pa mi bo 
ostala v lepem spominu, predvsem zaradi 
dobrih prijateljev in sošolcev.

andreJa rebernik
V prostem času igram odbojko, ki jo 
treniram že štiri leta, rada delam stvari, ki 
me veselijo, npr. druženje s prijatelji, igranje 
s psom, rada pa tudi berem knjige, še 
posebej romane. Kot oseba sem prijazna, 
iskrena, vedno pozitivna ter dobre volje, 
rada pa tudi pomagam drugim. Zelo me 
veseli delo medicinske sestre, zato bom 
šolanje nadaljevala na Srednji zdravstveni 
šoli Celje.

sTaš resnik
Sem Staš Resnik in obiskujem osnovno 
šolo v Vojniku. Prosti čas rad preživim na 
kolesu ali pa za računalnikom. Rad igram 
računalniško igrico Call of Duty. Vse, kar me 
drži v šoli, so prijatelji. Če bi njih ne imel, ne 
verjamem, da bi sploh kdaj prišel v šolo. 
od vseh šolskih predmetov imam najraje 
športno vzgojo in … malico.

kleMen roJc
Sem Klemen Rojc. Prihajam iz Nove Cerkve. 
V prostem času igram harmoniko in se 
družim s prijatelji. osnovno šolo si bom 
zapomnil po dobrih sošolcih in učiteljih. 
Udeležil sem se raznih športnih tekmovanj 
in domov prinesel veliko lepih dosežkov. 
Svoje šolanje bom nadaljeval na ŠCC – 
smer strojni tehnik.

Jan SenTočniK
Sem Jan Sentočnik. Doma sem v Novi 
Cerkvi. V prostem času igram harmoniko, 
se vozim s kolesom in z motorjem. Doma 
pomagam pri kmetijskih opravilih. Svoje 
šolanje bom nadaljeval na ŠCC – smer 
inštalater strojnih inštalacij. Šole se bom 
spominjal zaradi prijateljev in nepozabnih 
učiteljev.

neJC ŠPeGLič
Vseh devet let sem bil odličen učenec, 
sodeloval sem na tekmovanjih iz 
matematike in astronomije, kjer sem osvojil 
več priznanj. Končal sem nižjo glasbeno 
šolo, igram kitaro. Vsa leta šolanja sem pel 
v pevskem zboru. Prejel sem priznanje 
zlati bralec. Moji konjički so astronomija, 
kemijski eksperimenti, fotografiranje in 
računalništvo. Zanima me naravoslovje. 
Jeseni bom nadaljeval šolanje na Prvi 
gimnaziji v Celju. Moj moto je: „Vse naše 
sanje se lahko uresničijo, če le premoremo 
pogum, da gremo za njimi.“ 

Gašper špes
Sem Gašper Špes. V prostem času se rad 
vozim z motorjem. Šolanje bom nadaljeval 
na srednji šoli za storitvene dejavnosti 
in logistiko. osnovna šola mi bo ostala 
v spominu zaradi prijaznih učiteljev in 
dobrih sošolcev. V življenju bi rad postal … 
dober človek.

urška špes
Upam, da sem v očeh drugih tudi jaz 
nasmejana, iskrena, zaupljiva, trudim se, da 
nisem preveč tečna, ampak včasih stvari 
uidejo iz rok. Vpisala sem se na Gimnazijo 
Celje – Center, na splošno smer. Že od 
otroških let sem hotela biti zdravnica, 
mogoče v prihodnosti to tudi postanem. 
V prostem času rada igram odbojko in se 
družim z družino in prijatelji. Upam, da 
bom nekoč imela ljubeznivo družino in 
uresničila svoje cilje.

Maša Turk
Sem Maša Turk, učenka 9. b-razreda. Stara 
sem 15 let in prihajam iz okolice Vojnika. 
V prostem času se rada družim s prijatelji 
in igram kitaro. Na osnovno šolo Vojnik 
bom imela lepe spomine, predvsem na 
dogodke, ki sem jih doživela s sošolci 
in prijatelji. Šolanje bom nadaljevala na 
gimnaziji, saj si v prihodnosti želim postati 
učiteljica razrednega pouka.

MarTina Vršnik
Sem 15-letna deklica, ki hoče postati ne 
samo kozmetični tehnik, temveč tudi 
pisateljica knjig ali pa mogoče celo filmov. 
Rada bi potovala, videla svet, da bi o njem 
pisala zgodbe – o svetu, kot ga jaz vidim ... 
o tistem svetu, pred katerim si večina ljudi 
zastira oči.

MaŠa žLavS
Sem Maša Žlavs, stara sem 14 let in 
obiskujem oŠ Vojnik. Kot oseba sem 
iskrena, prijazna, rada pomagam drugim 
... V prostem času se sprehajam ali pa 
kolesarim. Rada imam otroke, zato sem se 
odločila za Gimnazijo Celje - Center, smer 
predšolska vzgoja.
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RAZREDNIK   Gregor  Palčnik
SoRAZREDNIČARKA Ivanka  Krajnc

Astrid Ajdič

Arh Jaša Ambrož

Karmen Armič

Andrej Belej

Gašper Bovha

Gabrijela Buček

Matevž Čerenak

Žiga Glušič

Jerneja Jezernik

Rebeka Kranjčec

Nina Kugler

Žiga Matjaž

Iris Naveršnik

Lara okorn

Arjanit osmanaj

Leotrim osmanaj

Blaž Pesjak

Primož Petek

Vid Pikelj

Nika Plahuta

Tadeja Pogledič

Eva Potočnik

Katarina Ravnjak

Inesa Rexhepi

Tjan Vinder
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JerneJa 
JeZernik
Prihajam iz Vojnika, kjer od šestega razreda 
obiskujem osnovno šolo, pred tem pa sem 
obiskovala PoŠ Šmartno v. R. d. Sem bolj 
mirna, drugače pa pozitivna do sošolcev 
in prijateljev. V prostem času rada gledam 
televizijo, pomagam doma in se družim 
s prijatelji. osnovna šola mi bo ostala v 
lepem spominu, predvsem po sošolcih 
in po pridobljenem znanju. Šolanje bom 
nadaljevala na Srednji šoli za gostinstvo 
in turizem Celje, na smeri gastronomsko-
turistični tehnik.

asTrid
aJdič
Zelo rada se ukvarjam s plesom in 
učenjem jezikov ter spoznavanjem novih 
kultur.  Iz teh devetih let bom najbolj 
pogrešala svoje prijatelje, ki sem jih 
navajena videti vsak dan, ampak prav 
tako komaj čakam naslednjo leto. A vem, 
da bom imela priložnost spoznati nove 
sošolce in kmalu prijatelje.

karMen 
arMič
Že devet let hodim v oŠ Vojnik. Nimam 
nobenega posebnega hobija. Ampak zelo 
me zanimata biologija in kemija. Zaradi 
tega se v prostem času zanimam za ti dve 
vedi. odločila sem se, da grem na srednjo 
farmacevtsko šolo. Če bi opisovala svoj 
karakter, bi rekla, da sem oseba, ki rada 
zabava ljudi, rada vidim nasmejane ljudi. 
Sem pa tudi zelo odločna.

andreJ
beleJ
obiskujem Avsenikovo glasbeno šolo v 
Štorah. To leto sem tekmoval na regijskem 
tekmovanju, osvojil zlato priznanje in se 
tako uvrstil na državno. Tam sem prejel 
bronasto plaketo. Šolanje bom nadaljeval 
na strojni šoli in vzporedno hodil v srednjo 
glasbeno šolo v Celju. S prijatelji smo se 
imeli lepo, zato mi bo šola ostala v lepem 
spominu.

GabriJela 
bučeK
Prihajam iz Vojnika. Stara sem 14 let. V 
prostem času rada poslušam glasbo, 
gledam televizijo in se družim s prijatelji. 
Sem nasmejana, družabna in prijazna 
oseba. Rada imam živali. oŠ Vojnik mi bo 
ostala v lepem spominu predvsem zaradi 
dobrih prijateljev in sošolcev.

MaTevž 
čerenaK
Prihajam iz Polž pri Novi Cerkvi. Moj 
vzdevek je Čeči, dali so mi ga sošolci. 
Pravijo mi tudi, da sem razredni zabavljač. 
Sem živahen in rad imam zabavo. 
Po pouku treniram košarko in igram 
harmoniko. V prostem času popravljam 
motorje in se ukvarjam z živalmi. Ta šola mi 
bo ostala v lepem spominu zaradi dobrih 
prijateljev.

žiGa 
GLuŠič
Sem Žiga Glušič doma iz okolice Nove 
Cerkve in zaključujem deveti razred 
osnovne šole. Rad se pošalim s prijatelji 
in učitelji. Uživam v vožnji z motorjem in 
traktorjem. Doma imamo kmetijo, zato 
je potrebno veliko volje in znanja. Vpisal 
sem se na Kmetijsko šolo Šentjur, kjer bi 
rad postal mehanik kmetijskih in delovnih 
strojev.

rebeka 
KranJčeC
V prostem času se najraje prepuščam 
branju in risanju. Šolanje bom nadaljevala 
na šoli za hortikulturo in vizualno 
umetnost v Celju, in sicer kot aranžerski 
tehnik. Potem bom odšla v smer igralstva, 
ker me to zelo zanima in bom to delo 
z veseljem opravljala. osnovno šolo si 
bom zapomnila po dobrih prijateljih, 
nepozabnih smešnih in tudi malo manj 
veselih trenutkih ter seveda učiteljih.

Gašper 
boVHa
osnovne šole se bom spominjal po 
dobrih sošolcih, s katerimi smo skupaj 
doživeli veliko lepih trenutkov. Seveda se 
bom spominjal tudi učiteljev ki so vedno 
pomagali. Šport mi je bil še posebej všeč, 
še posebno, kadar smo igrali nogomet, saj 
je to moj najljubši predmet. 

Jaša 
aMbrož arH
Prihajam iz bolj številčne vojniške družine, 
saj sem drugi od petih otrok. Ampak 
moje največje veselje sta gibanje in šport. 
Tako sem se že pred šolo začel ukvarjati 
s športom judo. Doma imam številne 
medalje z raznih tekmovanj, 3. mesto na 
državnem prvenstvu mlajših kadetov do 
60 kg in 5. mesto med kadeti do 60 kg. 
Šolanje pa bi rad nadaljeval  na Gimnaziji 
Center Celje, smer predšolska vzgoja.
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lara okorn
V prostem času sem rada v naravi in se 
družim s prijatelji. Moja najboljša prijateljica 
je Rebeka. Všeč mi je ličenje in oblikovanje 
različnih pričesk, zato želim, da bi se v 
življenju ukvarjala s friziranjem.

arJaniT 
osManaJ
V devetem razredu sem se imel zelo 
dobro s prijatelji in učitelji naše šole. Devet 
let na tej šoli pomeni veliko dobrih in 
nepozabnih spominov. V tem času sem 
spoznal najboljše ljudi v svojem življenju. 
V prostem času se družim s prijatelji ali 
gledam film. Srečen sem, ker sem doživel 
veliko dobrega v tem obdobju svojega 
življenja. 

leoTriM 
osManaJ
osnovne šole se bom spominjal zaradi 
vseh dobrih sošolcev in trenutkov, ki smo 
jih skupaj doživeli. Veliko je bilo smeha 
in zabave, občasno pa smo naredili tudi 
kakšen problem. Spominjal se bom še 
učiteljev in zaposlenih na šoli, ker so mi 
vedno pomagali, ko sem potreboval 
kakšno pomoč. Športni dnevi, ki so bili 
povezani z nogometom, so bili najboljši, 
saj ga tudi sam treniram .

bLaž 
pesJak
Ko sem leta 2013 prestopil prag osnovne 
šole Vojnik, je bilo super. Ta štiri leta smo z 
razredom preživeli dobre in slabe trenutke, 
najraje pa smo se z prijatelji dobili po šoli 
in odigrali kakšno igro nogometa. Bili smo 
zelo povezan razred. Na šoli sem zelo 
užival in upam, da bom ohranil dobre 
spomine nanjo. Vsa štiri leta sem bil dober 
učenec.

PriMož 
peTek
Stanujem v Vojniku. Vsa leta sem bil 
odličen učenec. Sodeloval sem pri krožku 
robotike, s katerim sem se uvrstil na 
državno tekmovanje. Sodeloval sem tudi 
na matematičnih tekmovanjih, v letošnjem 
letu pa sem se udeležil še tekmovanja iz 
angleščine. od šestega razreda dalje igram 
v ŠKL, včlanjen pa sem tudi v KK Vojnik. 
Šolanje bom nadaljeval na srednji šoli za 
mehatroniko v Celju.

Vid 
pikelJ
Prihajam iz Polž pri Novi Cerkvi. Moj 
vzdevek je Čeči, dali so mi ga sošolci. 
Pravijo mi tudi, da sem razredni zabavljač. 
Sem živahen in rad imam zabavo. 
Po pouku treniram košarko in igram 
harmoniko. V prostem času popravljam 
motorje in se ukvarjam z živalmi. Ta šola mi 
bo ostala v lepem spominu zaradi dobrih 
prijateljev.

nika 
plaHuTa
Prihajam iz Lopate pri Celju. V prostem 
času najraje sprehajam psa in se ukvarjam 
športom. osnovna šola mi bo ostala v 
spominu po prijateljih, ki so mi vedno 
stali ob strani. Vpisala sem se na srednjo 
kozmetično šolo v Izoli.

nina 
kuGler
Prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini. 
Rada igram klavir in izdelujem. Nikoli pa 
mi ni dolgčas. osnovne šole Vojnik se 
bom spominjala po vrstnikih in prijateljih. 
Zapuščam jo z velikimi spomini in 
odličnimi napotki za življenje. Šolanje bom 
nadaljevala na Gimnaziji Celje-Center, in 
sicer na smeri predšolska vzgoja.

žiGa 
MaTJaž
Prihajam iz Vojnika, kjer v prostem času na 
igrišču s prijatelji rad igram nogomet ali 
pa košarko, sam pa največkrat sedem na 
kolo. Najbolj se bom spominjal šolskih ur 
fizike ter nemščine, najbolj pa prijateljev. 
Po osnovni šoli bom šolanje nadaljeval 
na Srednji šoli za kemijo elektrotehniko 
in računalništvo Celje, smer tehnik 
računalništva, saj me ta poklic zelo zanima 
ter veseli. 

iris 
naVeršnik
Že peto leto se učim igranje klavirja. 
Ukvarjam se tudi s plesom, ki me zelo 
sprosti. V prostem času se posvečam 
svojim domačim ljubljenčkom. Moj 
najljubši predmet je športna vzgoja. Po 
horoskopu sem bik, kar pomeni, da imam 
zelo trmast značaj. V srednjo šolo sem se 
vpisala na Gimnazija Celje – Center, in to 
na smer predšolska vzgoja. osnovno šolo 
si bom zapomnila po prijateljih in znanju, 
ki sem ga pridobila.
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TJan 
Vinder
Sem učenec osnovne šole Vojnik. V 
prostem času treniram košarko, igram 
pozavno in sem aktiven tudi pri Štajerskih 
rogistih. Vse te aktivnosti mi vzamejo zelo 
veliko časa, a ko imam čas, se družim s 
prijatelji. osnovna šola mi bo ostala v 
dobrem spominu, kajti spoznal sem veliko 
novih prijateljev ter se mnogo novega 
naučil. Vpisal sem se na srednjo šolo za 
računalništvo.

kaTarina 
raVnJak
Prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini. 
Rada igram klavir in izdelujem. Nikoli pa 
mi ni dolgčas. osnovne šole Vojnik se 
bom spominjala po vrstnikih in prijateljih. 
Zapuščam jo z velikimi spomini in 
odličnimi napotki za življenje. Šolanje bom 
nadaljevala na Gimnaziji Celje-Center, in 
sicer na smeri predšolska vzgoja.

inesa 
rexHepi
Začetek šolanja v Vojniku je bil zame zelo 
težek, saj sem prišla v Slovenijo iz Kosova, 
ko sem tam zaključila peti razred. Nisem 
znala niti ene slovenske besede. Volje do 
učenja mi ni nikoli manjkalo, zato sem se 
slovenščine naučila v enem letu. V prostem 
času rada tečem. Ker želim pomagati 
ljudem, bi rada postala zdravnica.

TadeJa 
PoGLedič
Prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini. V 
prostem času se rada družim s prijatelji 
in družino. Rada tudi pojem in se igram 
s svojim kužkom. Najbolj bom pogrešala 
prijatelje in sošolce, ki so mi krajšali 
dni med šolskimi klopmi. Šolanje bom 
nadaljevala na Gimnaziji Lava v evropskem 
oddelku, ker bi se rada naučila čim več 
jezikov in v prihodnosti veliko potovala.

eVa 
PoTočniK
Prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini. V 
prostem času treniram atletiko, poslušam 
glasbo in se družim s prijatelji. osnovno šolo 
si bom najbolj zapomnila po sošolcih in 
prijateljih, ki so mi polepšali šolske dni. Šolanje 
bom nadaljevala na Gimnaziji Celje - Center.




