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Devetošolci in devetošolke! 

»So poti, ki jih je treba začeti, in so poti, ki jih je treba zaključiti.« 

 

Velik del poti smo skupaj prehodili. Ni bilo vedno lahko, a smo se trudili, da lahko 

sedaj na koncu rečemo: »USPELI SMO.« Čaka vas nova pot. Mogoče bo lažja, a 

zagotovo odgovornejša. 

Želiva vam, da ste na tej poti uspešni in zadovoljni, pa kjerkoli že boste. 

 

Razredničarki: Darja Vrhovnik in Cvetka Petrič 

 

Verjeti moramo vase, da bomo dosegli svoje cilje in da bomo uspešni, kar bomo 

dosegli z delom in zaupanjem. Prijateljstvo moramo graditi in ne kupovati, saj 

potrebujemo osebe, katerim lahko zaupamo in se obrnemo na njih. Družino, starejše 

in prijatelje moramo spoštovati ter skrbeti za zdravje, ki je ena najpomembnejših 

vrednot našega življenja. 

 

Maja 

 

Veliko mi pomeni zaupanje, saj lahko osebi, ki ji zaupaš, poveš vse, kar ti leži na duši, 

ter ji verjameš. Tudi spoštovanje je zame pomembna vrednota. V prihodnosti želim 

izpolniti čim več ciljev in sklepati nova in globlja prijateljstva. Za vse, kar mi je do danes 

uspelo uresničiti, se zahvaljujem svojim najbližjim, prijateljem in tistim, ki me spremljajo 

na moji življenjski poti. 

 

Žiga Kristijan 

 



V svojem življenju cenim veliko stvari, najbolj pa družino in prijatelje, saj mi vedno 

pomagajo in me podpirajo. 

Suzana 

 

Cenim svoje prijatelje, ker mi stojijo ob strani. 

Aljaž 

 

Cenim vse, kar imam, kar sem si sam kupil, in seveda svoje starše, ki me podpirajo. 

Cenim tudi to, da sem svoboden. 

Klemen 

 

V življenju najbolj cenim prijateljstvo in zaupanje, saj brez tega v današnjem svetu ne 

moreš preživeti. 

Maruša 

 

Cenim voljo vseh učencev, ki se zavedajo, zakaj obstaja šola in zakaj se učijo (za 

razliko od mene). 

Anže 

 

Nimam rada laži, zato cenim iskrenost in prijateljstvo. Cenim mamo in očeta, ker me 

podpirata in me želita spraviti na pravo pot. 

Sara 

 

Cenim družino, prijatelje in vse, ki so v življenju že nekaj naredili in si znajo zadati svoj 

cilj. 

Urban 

 

Jaz cenim družino, dobre prijatelje in dobre športnike. 

Domen 

 

Cenim prijatelje in družino, ker mi stojijo ob strani, ko jih najbolj potrebujem. 

 

Karin 

 

Dobri prijatelji in starši mi pomagajo, kadar nisem dobre volje in mi pričarajo nasmeh 

na obraz. 

Matevž 

 

Po mojem mnenju je družina ključ do uspeha, ker ti vedno stoji ob strani. Cenim 

prijatelje, ki jim lahko zaupam, in trenerja, ki nas pripravlja na tekme, da smo uspešni 

športniki kot ekipa. 

Nel 

 

Cenim svojo najboljšo prijateljico, ki je z mano vedno, ko jo potrebujem in se z mano 

strinja o vsem. 

Špela 

 



Vrednote, ki jih cenim, so družina, umetnost in prijateljstvo. Ko sem z družino, se 

počutim varnega in vedno dobrodošlega. Podobno čutim ob dobrih prijateljih, ob 

umetnosti pa se sprostim in padem v drugi svet. 

Urbaan 

 

Cenim svoje starše, ker mi nudijo vse, kar mi le morejo. Zame se trudijo za vsako ceno. 

Upam, da jim bom to lahko kdaj povrnila. 

Noemi 

 

V družini najbolj cenim ljubezen, zanjo se veliko žrtvuje. Poleg družine seveda štejejo 

še prijatelji, ki te podpirajo, spodbujajo in te ženejo dalje. Prijatelji te marsikdaj tudi 

ščitijo v družbi. Z vsemi dobrimi ljudmi lahko delim vesele in žalostne trenutke. Zame 

so družina in prijatelji ključnega pomena v življenju. 

Nejc 

 

Cenim iskrenost, prijateljstvo in zaupanje. Če imaš prijatelje in srečno družino, je 

življenje dosti lažje. Za te vrednote bi naredila vse. 

Daša 

 

Cenim prijateljstvo z Dašo, občudujem svoje starše, obožujem svojo sestro, saj vedno 

po prepirčku najdeva prave besede, rada imam bratca, čeprav je včasih sitnoba ali 

jokica, a je iskren in zabaven. 

Ema 

 

Cenim mamo in očeta, ki imata vsak svoje mnenje, ampak držimo skupaj in se 

razumemo. Cenim brata in sestro, ker znamo iti skozi težke trenutke. Cenim učitelje, 

ki znajo umiriti učence, ko so preglasni in zmotijo naše delo. Cenim prijatelje, s katerimi 

se razumemo in spoštujemo drug drugega. 

Nina 

 

Pri prijateljih cenim njihovo zvestobo, zaupanje in da mi pomagajo, kadar jih 

potrebujem. Vesela sem, da mi pri mojih vzponih in padcih največ podpore nudijo 

sestra in starši. Zavedam se, da bi brez njih ne prišla daleč. 

Katja 

 

Cenim svojo družino: mamo, da je imela toliko poguma, da je z dvema hčerkama 

zapustila očeta in se odločila za samostojno pot; tudi očeta, da je to dobro sprejel, saj 

verjamem, da je bilo tudi zanj težko; sestro, ki se je kot otrok odločila živeti z očetom; 

cenim oba starša, da živimo normalno življenje in v dobrih medosebnih odnosih. 

 

Špela 

 

Cenim prave prijatelje, s katerimi si pomagamo in zaupamo, četudi je kdaj težko. 

Upam, da bomo odnose lahko gradili na našem osnovnošolskem prijateljstvu. 

 

Mojca 

 



V družini cenim zaupanje, ljubezen, zaščito in vse, kar mi družina da. Družina in 

prijatelji so zame ljudje in živali, ki te ščitijo, tolažijo, se s tabo smejijo, ti povedo vse 

po resnici in te imajo tako radi, da bi zate naredili vse. Pravi prijatelji se pokažejo v 

nesreči, ko je potreben pogum in zaupanje. Zato jih cenim in jih nočem izgubiti, želim 

pa, da vedo, da se lahko vedno zanesejo name. 

Gaja 

 

Moja največja vrednota je družina, v njej pa pomembne ljubezen, spoštovanje in 

občutek varnosti. Zdi se mi pomembno, da se z družinskimi člani dobro razumem, prav 

tako s prijatelji, saj z njimi preživljam veliko časa in se zabavamo. Družina in prijatelji 

mi nudijo moč in pomoč. 

Luka 

 

Najbolj cenim spoštovanje in enakovrednost. Vedno zastopam svoja stališča odločno, 

včasih celo preveč. Če želim postati boljši človek, bom moral začeti upoštevati druge, 

njihove želje in njihova stališča. Nehati bom moral iskati razlog svojih težav v drugih 

ljudeh. 

Jan 

 

Moje vrednote so, da vsakomur rad pomagam na vse načine. Pri drugih ljudeh cenim 

to, da ko potrebuješ pomoč, da ti priskočijo na pomoč. 

Sadmir 

 

V življenju šteje največ družina. Z denarjem ne moremo ničesar kupiti, tudi zdravja ne. 

Radi se moramo imeti in ljubiti svojo domovino, jezik – vse to šteje. 

Anže 

 

Spoznal sem, da moram ceniti svoj jezik. Starše moramo vedno spoštovati, saj imamo 

samo ene. Spoštovati moramo tudi svojo domovino in biti zavedni Slovenci. Srečen 

sem, ker imam družino. Tu se je začelo moje življenje in tu se je začela ljubezen, ki se 

nikoli ne sme končati. 

 

Klemen 

 

Vrednote, ki jih cenim pri ljudeh so: vztrajnost, podpora, resnicoljubnost, ljubezen, 

ponižnost, domovina, svoboda, dom, mir, življenje brez kršenja pravic, varnost, 

uspešnost, pravica do izobrazbe. 

 

Anže 

 

Moje vrednote pri ljudeh so, da niso zahrbtni, ne lažejo, so pošteni, dobrosrčni, odkriti. 

Jaz menim, da si ljudje ne zaupamo dovolj in da nismo dovolj pošteni. Posledično 

prihaja do raznih konfliktov in prepirov. Morali bi verjeti drug v drugega. 

Tjaša 

 

 



Zame je največja vrednota ljubezen do družine. Vem, da sem že naredil kakšno 

napako in prizadel koga, a nikoli tega nisem storil namenoma. Tako čutim tudi do 

domovine, do jezika. Naš jezik, slovenščina, je zelo pomemben, saj smo brez njega 

Slovenci nič. 

 

Jaš 

 

 

Moje vrednote, ki jih cenim v življenju, so: ljubezen do ljudi, živali, rastlin, do najbližjih. 

Cenim, da so prijatelji in sorodniki do mene prijazni, se ne lažejo, so pravični in me 

imajo radi. Spoštujem starejše in jim rad pomagam. 

Tilen 

 

V življenju imam več vrednot, a najpomembnejše so prijazna beseda, ljubezen, uspeh, 

zdravje, vztrajnost in seveda družina. Vse to potrebujemo vsi ljudje. Čeprav sem še 

mlada in sem na začetku življenjske poti, sem prepričana, da mi brez teh vrednot ne 

obstajamo. Upanje vidi tisto, kar je nevidno, čuti, kar se ne da otipati, in doseže 

nemogoče. Srečna sem, ker živim v mirnem družinskem okolju. Zavedam se, da me 

čaka veliko dela, da bom dosegla cilje, ki sem si jih zastavila. 

 

Maruša 

 

Vrednote, ki jih najbolj cenim pri drugih, so prijaznost in ljubezen do najbližjih. Rad 

imam, da so prijatelji do mene prijazni in odkriti. Moje vrednote pa so zdravje, veselje 

in šele potem denar, saj moraš biti zdrav in v prvi vrsti zadovoljen s sabo, da si ga 

prislužiš. Mislim, da moram svoje starše spoštovati bolj kot jih, saj si z mamo večkrat 

skočiva v lase. Mamo in očeta imam samo eno/enega in svojih staršev nočem izgubiti. 

Četudi se zadnja leta z njima kregam, se zavedam, da bom svoje starše še potreboval 

in da mami in očetu še veliko dolgujem. 

 

Nik 

 

Naučila sem se, da je družina najpomembnejša stvar na celem svetu, saj ti je vedno v 

oporo. Moja starša sta zelo prijazna in jima vse zaupam, saj vem, da me ne bosta 

obsojala, ampak mi pomagala in me še naprej imela rada. Seveda mi mamina podpora 

pomeni veliko, saj mi vedno pomaga pri vseh stvareh. Rada imam svoje prijateljice, 

saj se z njimi zelo dobro razumem in vedno je lepo in zabavno z njimi. V življenju želim 

uspeti v svojem poklicu, ki ga bom izbrala. Upam, da ne bom nikoli živela v 

pomanjkanju, saj se trudim in učim, da bom naredila šolo in prišla do poklica. V 

prihodnosti želim ostati v Sloveniji, saj je to moja domovina in v njej govorimo svoj 

materni jezik, ki mi je zelo všeč. 

 

Nina 

 

 



Pri svoji družini in prijateljih cenim iskrenost, prijaznost, nesebičnost, da ti stojijo ob 

strani, da jim lahko zaupam in da so iskreni. V življenju pa na prvo mesto postavljam 

tudi zdravje. 

 

Neja 

 

V življenju najbolj cenim družino in prijateljstvo, saj povezujeta ljubezen do sočloveka, 

zaupanje, govorjenje resnice, nesebičnost, iskrenost, poštenost ter prijaznost. 

 

Klara 

 

Zame je najpomembnejša vrednota družina, brez katere si ne predstavljam življenja. 

Cenim trud svoje mame, saj mi želi vse najboljše. Moji cilji v življenju pravzaprav niso 

posebej visoki, želim postati uspešna v svoji službi, ki jo bom opravljava kot 

vzgojiteljica. Zavedam se, da me čaka veliko dela in trme za dosego zadanih ciljev. 

 

Alja 

 

Pri sošolcih in učiteljih cenim, da mi pomagajo. Spoznal sem jih v teh letih in jih 

spoštujem. Tudi starše, ki nam morajo in so nam za vzgled. 

 

Anže 

 

Pri ljudeh najbolj cenim, da so spoštljivi in prijazni, da ne govorijo za hrbtom, da delijo 

z nami dobro in slabo v življenju. 

 

Teo 

 

Pri ljudeh najbolj cenim odkritost in da so ob nas, ko jih potrebujemo. Naše življenje je 

lepše, če so ob nas prijatelji, ki nam pomagajo. 

 

Zala 

 

Pri ljudeh najbolj cenim iskrenost, odkritost, poštenost. Družina je zelo pomembna, 

zato je v mojem srcu materina podoba, lepota in blagost, kakor je nikoli in nikjer nisem 

videla. Ponosna sem na svoj jezik in na domovino. 

 

Katarina 

 

 

Uredila: Vanja Benko 

Oblikovala: Helena Ošlovnik 


