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9. a-razred
BELMA AHMETOVIĆ: zanimiva, polna smeha,
prijazna, dobra organizatorka, poje kot slavček.
ROK AŽNOH: dober prijatelj in športnik
(smučar), pameten, vztrajen, delaven, humoren
in vedno dobre volje. Kar je sejal, to je žel.
MATEJ ČEBUL: dober prijatelj, radodaren,
zanimiv, znajde se na zanimiv način, vesel, nič ga
ne spravi v slabo voljo, strasten ribič, le občasno
zaviha rokave.
BOR ČEPIN: tihe narave, zanimiv, pameten,
razgledan, zna te spraviti v dobro voljo. Drži jezik
za zobmi.
FILIP DIHPOL: rad se heca, svojeglav, trmast,
družaben, uporniški, govori brez ovinkarjenja.
Večkrat veže otrobe.
JOŠT DOLINŠEK: hiperaktiven, energičen,
navihan, stvari razloži in opiše na zanimiv in
zabaven način. Dober kot kruh oz. sir.
KENAN DUGONJIĆ: prijazen, šaljiv, dober
prijatelj, zanimiv sogovorec. Lovi dekleta kot
ribe.
MOJCA HANCMAN: zna se pošaliti, prijazna,
uspešna plavalka, je kot morska deklica.
URŠKA HANCMAN: Uršika zala, dobra, prijazna,
zanimiva in uspešna športnica. Pri plavanju je
ostala na konju.
BLAŽ JELEN: dober ribič, prijazen, zanimiv. Na
celi črti je moral pošteno zavihati rokave.
AJŠA, JI JE XIAN: pametna, delovna, odlična
likovnica in gostiteljica. Pridna kot mravlja.
KARIN KERSTIN: prijazna, pridna, dobra pevka,
nasmejana. Tiha kot miška.
ERVIN KLEMENC: prijazen in zanesljiv prijatelj.
Znal je zavihati rokave, če je le hotel.
DAVID KOLENDA: poln pozitivne energije. Rad
spi kot polh.
NIKA KOTNIK: zanimiva, pridna, prijazna. Sveža
kot jutro.
JANA KOMPREJ: dobra prijateljica, delovna,
vedno pomaga. Molči kot riba.

ARKAN KOVAČEVIĆ: nenavaden stil oblačenja.
Pil nam je kri in pri pouku rad spal.
ALJOŠA LAZNIK: ima smisel za elektroniko,
zanimiv sogovorec. Dela se je lotil počasi kot
polž.
ŽIGA OBRETAN: dober prijatelj in rokometaš,
prijazen, nikoli dolgočasen, legenda. Močan kot
bik.
STAŠ SATLER: prijazen, dober prijatelj in
rokometaš, vedno za hec, iznajdljiv. Srce mu
večkrat pade v hlače.
GREGA POTOČNIK: pravi učenjak, rad pomaga,
»dirigent«, poln humorja, razgledan, prijateljski,
desna roka razredničarke.
GAŠPER REBERNIK: malo bejevc, malo ajevc.
DAVID SAVELLI VALENTE: pameten, dober
prijatelj, poln humorja, vedno najde
najpametnejše odgovore, o vsaki stvari nekaj ve,
optimističen. Se obrača po vetru.
EVA ŠTEHARNIK: vedno za zabavo in
pripravljena pomagati, legenda, pozitivna oseba.
Pleza kot opica in je uspešna v tem športu.
PETJA TAVZEL: navihana, do ušes zaljubljena,
razigrana, dobra plesalka in balerina, vedno
nasmejana. Živi kot ptiček na veji.

9. b-razred
SARA BARBIČ: je dobra prijateljica in organizatorka,
umirjena. Nikoli ne bomo pozabili njenih prekrasnih
majic - ADIOS, zabavna, zna pomagati, resna, prijazna;
hitro zaviha rokave.
ŽAN BELAJ: po dobro izvedeni pesmi na Mega žuru Jaz
ne grem v šolo, pozitivno uporniški naravi, je dober
prijatelj, šaljiv, vedno nasmejan, zanimiv; laja, a ne
grize.
PIA BUHVALD: je izjemna organizatorica in ko nam je
priredila nepozaben piknik na Ivarčkem ob koncu 8. r.
Bilo je SUPER. Je dobra prijateljica, vedno za šalo,
poslušna, ji lahko zaupaš; pridna kot čebelica.

ŠPELA ERJAVEC: bila je vedno hvaležna, umirjena,
vesela pohvale in pozitivnih trenutkov, dobra
prijateljica, zabavna; tiha kot mirna voda.
MARUŠA GUZEJ: kljub težavam optimistična in
nasmejana, šaljivka, dobra prijateljica, pripravljena
pomagati, vredna zaupanja, super za pogovor,
simpatična, fotogenična; nikoli ne vrže puške v koruzo.
ZALA IGERC: modra, načelna: Do as you say! skrbna,
uspešna na različnih področjih, vedno pripravljena
pomagati, dobra prijateljica in voditeljica, humorna,
športna, uspešna na vseh področjih, fajn se je bilo učiti
z njo; desna roka razredničarke.
JAKA IKOVIC: bil je izvrsten, odličen DJ, zabaven, ima
dober posluh, zanimiv; kdor poje, slabo ne misli.
HELENA KADIŠ: je dobra prijateljica, poslušna, zabavna,
prijazna, ima dober stil; dobra volja je najbolja.
AJRA KAUKOVIĆ: na začetku, ko je prišla iz Bosne, je
bilo hudo, sedaj pa je že skoraj 'mojstrica', poslušna,
postavna, vedno prijazna, nasmejana; ni obesila šole na
klin.
MITJA KAVČIČ: ima velike in zadovoljne modre oči, v
redu prijatelj, dober komunikator; je sam svoje sreče
kovač.
KAJA KREJAN: spominjali se je bomo po modrih naukih,
zrelosti in pozitivnem upiranju, zaupljiva, odlična
prijateljica, zabavna, vedno pomagala, pametna,
iznajdljiva, 'nora'; njena dejanja so glasnejša od besed.
ŽAN LAH: umirjen, priden in delaven, pripravljen
pomagati, ko nam kdaj ni šlo, znan po sodelovalnosti in
strpnosti, po izjemnih uspehih v šoli in izven nje. Žan,
MEGA, dober človek, za 'štos', simpatičen, zaupljiv,
prijazen, dober prijatelj, rad igra šah, zelo dober pri
nogometu, pozitiven; desna roka razredničarki.
KLEMEN MAVREL: srečen, ko se je iz tujine zopet vrnil
med nas, rad se poheca, zanimiv, mišica, dober
plesalec, 'fitnesser'; močen kot bivol.
JAN NARALOČNIK: ko je prišel med nas, je prinesel v
naše vrste nekaj 'odraslega' duha, simpatičen, rad se
pošali, zabaven, lep, vedno nasmejan, zanimiv; ubije
dve muhi na en mah.

VID NERAD ROŽEJ: umirjen, priden in delaven,
pomagal, ko komu kdaj ni šlo, znan po sodelovalnosti in
strpnosti, po izjemnih uspehih na šoli in izven nje; YOU
DID AS YOU SAID, dober športnik (rokometaš) in
prijatelj, zanimiv, lepih oči, prijazen, pomaga pri plesnih
vajah; vedno bil mož beseda.
NAJA NIKOLOV VEBER: izvrstna plesalka na MŽ, v
skupini Beli levčki, zabavna, prijazna, vedno nasmejana,
rada pomaga, zanimiva; hitra kot strela.
BLAŽ PERUŠ: izjemen v računalniškem znanju, dober
prijatelj in nogometaš, zabaven, zna pomagati, prijazen;
vedno najde rdečo nit.
ALJA IVONA PIPUŠ: široko razgledana, delavna in
pozitivno uporniška, optimistka (lol), pripravljena
pomagati, dobrosrčna, rada ima muce, odlična oseba,
super za družbo, prijazna; kdor spi, rib ne ulovi.
LUKAS PODGORŠEK: kljub bolezni je dosegal lep uspeh
v šoli, zanimiv, dober prijatelj, zabaven, dober
računalničar; kar si skuha, mora sam pojesti.
SARA RAČNIK: vedno uspešna in je zmogla uskladiti
vse: šolo in plavanje; pridna, prijazna, 'šikana', delovna,
nasmejana, dobra prijateljica, zabavna, vesela; zmore,
ker hoče.
VID RAMŠAK: kljub naporom vedno v šoli, dober
prijatelj in dober poslušalec; v vseh letih si zrasel v
pozitivnega mladostnika, prijazen, lepe oči, lep nasmeh,
super za pogovor, srečen je, ker verjame v srečo.
SAŠKA RIDL: smeh, smeh, smeh - vedno nasmejana in
dobre volje, zabavna, rada pomaga, razume težave,
prijazna, 'nora', najboljša prijateljica; pozitivna kot plus.
JAKA SEREC: dober prijatelj, pozitivno uporniški, kljub
naporom skoraj vedno v šoli, vedno nasmejan, aktiven,
nikoli pri miru; učiteljicam pogosto pil kri.

ZA spomin Vam to zapisujemo.
Spoznali smo se v sedmem
razredu,
Poučevali in vzgajali ste nas.

O, razredničarka naša!
Mi Vas imamo radi
In upamo, da smo Vam to kdaj
pokazali.
Nismo bili vedno vsi v ponos.

Krivci glavobola smo včasih bili,
A verjemite, radi Vas imamo
vsi.

Resnično Vas bomo pogrešali.
O, razredničarka naša!
Lepo nam je na skupni poti bilo,
OŠ PREŽIHOVEGA
VORANCA

SAMORASTNIK devetošolcev

RAVNE NA KOROŠKEM
2016/2017
Igra in smeh družila sta nas.
Nikoli nam ni bilo dolgčas
In zato nam bo v življenju
prazno brez Vas.
Vaši a-jevci

Ste nasmejana oseba,

Konec koncev imeli smo se

Ljubezni vaše se vsakdo

luštno.

zaveda.

Ah, za pomoč vam bomo vedno
hvaležni,
Vaše podpore smo bili vsak dan
deležni.

'Cenimo vsak Vaš nasvet
In da ste z nami trpeli kar
nekaj let.

Kmalu bo to le še zgodovina,
Lep del bo to našega spomina.
Ampak naša pot v
samostojnost se je šele
začela,

Ne bi nam tako uspelo brez
vašega trdega dela.
Čarobna najstniška leta ste
nam poskušali narediti,

Nikoli ne bomo mogli tega
pozabiti.
In zdaj zaključujemo
osnovnošolsko izkušnjo,
Vaši b-ejevci

