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Naše življenje je pot
in devetošolci ste prišli
do pomembnega križišča
poti. Pomembnega ja,
a ne usodnega, zakaj
poti so vedno odprte.
Naj vam misel ostane
v zavesti na vseh vaših
poteh, zato da boste
iskali in našli rešitve.
Bojana Verdinek,
vaša ravnateljica

9. a
Alijana TERTINEK

vztrajnostjo, trudom in vero
vase dosegli cilje, ki ste si jih

Dragi devetošolci!

Belmin Ahmetović
Tina Ažnoh
Ana Bobek
Teja Gostenčnik
Maksim Jakov Ilić
Tine Kavtičnik
Melina Kelaidis

zastavili.
Šolsko leto se spet bliža

Bodite zvesti sebi, ne

koncu. A tako kot za vas, je

pozabite, da ste edinstveni,

tudi zame tokrat drugače,

unikatni.

saj se poslavljate od 9-letne

Drznite si sanjati,

pustolovščine,

raziskovati, verjeti,

imenovane

Tim Krajnc

osnovna šola. Zadnja štiri

imeti radi.

Špela Kušej

leta smo skupaj rasli, se

Bodite iskreni, sočutni,

Zoja Markač

drug

pozitivni, ustvarjalni.

Jernej Morn

(s)pletli mrežo nepozabnih

Naučite se sprejemati

Armin Mujagić

spominov

prijateljstev.

odgovornost.

Tinkara Oder

Zdaj ste pripravljeni na nove

Bodite srečni!

Vid Perger

izzive,

Prav vsak od vas v meni

Manca Sedar

usmerjen v prihodnost. V

pušča sled, ki se je ne da

Anuša Sedovnik

vaših očeh se zrcali mnogo

izbrisati.

občutkov

Rada vas imam.

Đorđe Simaković
Lara Tavčman
Tija Tone
Danaja Uršnik

od

drugega

in

časovni

učili,

stroj

je

vznemirjenosti,

pričakovanj, veselja … a
tudi dvomov, negotovosti in

Alja Tertinek, vaša učiteljica

strahu. Iz srca vam želim in

in razredničarka 9. a

verjamem, da boste z vizijo,

9. b

Dragi moji!

Nives KASPER
MRDAVŠIČ
Manca Brdnik

Že od nekdaj sem želela

razumevajoči,

Sajra Dizdarević
Ana Zoja Dobnik
Luka Iršič
Leoni Jošt

ste

vztrajni,

natančni,

sam odloča, kaj in kdo bo

ste

postal v življenju. Biti pošten

ste

in iskren, dobrega srca ter

postati učiteljica. Rada sem

ponesli ime naše šole v vse

početi stvari, ki ga veselijo,

med

ko

kraje Slovenije in povsod so

je največ, kar lahko človek v

svoje

bili presenečeni nad vašo

življenju sploh počne in

kulturo in bontonom.

doseže.

Predvsem

pa

bodite

radovedni

in

pošteni,

otroki,

nanje

uživam,

prenašam

znanje.

Skušam

jih

ker

razumeti, jih usmerjati in jim

Pred

biti v oporo v občutljivem

življenjskih prelomnic, ki pa

odprtega

duha

celo

Anže Mesner

osnovnošolskem

ni nič drugega kot ena

življenje.

Opazujte

svet,

Jurij Pakar

To

svoje

izmed

kako je lep.

Žiga Pandev

poslanstvo,

moja

priložnosti.

Rok Plesnik

Monika Kristavčnik
Ema Kotnik

čutim

obdobju.

kot

vami

ker

je

ena

vaših

od

velikih
moji

Pa ne jemljite vsega preveč

nagrada.

devetošolci, napnite jadra,

resno. Ostanite razigrani in

Zala Potočnik

Vsake toliko se zgodi, da se

zdaj piha najboljši veter.

živite polno svojo čudovito

Zala Pöck

srečam z generacijo, ki je

Odjadrajte

mladost, ki je pred vami.

Val Polajner

nekaj posebnega. Takrat se

dotaknite se zvezd.

V veselje mi je bilo, da smo

Nejc Prevalnik

spletejo še posebej globoke

Vsakdo izmed vas je nekaj

del poti prehodili skupaj.

vezi

redka

čisto posebnega, v sebi

Rada vas imam.

obdobja so najlepša. Z vami

skrivate sposobnosti, ki so

je bilo tako in ta vez med

zgolj vaše, le odkriti jih je

Nives Kasper Mrdavšič,

nami bo ostala za vedno.

treba. Ne pozabite, vedno

vaša učiteljica in

Ponosna sem na vas, ker

imate možnost izbire. Vsak

razredničarka 9. b

Vid Ranc
Veronika Ridl
Vito Robnik
Tijana Spasojević
Emana Tahić
Urša Večko

in

to

je

takšna

Dragi

v

svet

in

in koraki. POTI

← in →. Po

Iz objema staršev v

do VRHA.

odraslosti.

Puščate SLEDI tudi v
Naj vas

VODIJO po

♥

.

varnih poteh.
Vanja Benko, vaša učiteljica in urednica glasila

Vsakdo, ki se pojavi v našem življenju JE POMEMBEN.
Razlika je

le, kako VELIK PEČAT kdo pusti v

Nekateri ostanejo

ZA ZMERAJ, spet drugi

pridejo

Rok Plesnik in Anže Mesner

nas

.

samo na obisk.

Gospod Gorazd Oder,
Tinkarin ata, se je postavil
v
vlogo
devetošolca.
Ležijo mu rime in nam
sporoča …

Ko se čez leta spet dobimo,
se šolskim norčijam vsi nasmejimo.
Se vrnemo v najlepša
mladostna leta,
ki so v osnovni šoli bila preživeta.

Na hodniku v srednji etaži
gneča je kot poleti na plaži,
devetošolec garderobo pospravlja,
se od sošolcev,
sošolk vseh poslavlja.
Se je v omaricah veliko nabralo,
nekaj stvari je še od lani ostalo:
strgan copat, plonkič zmečkan
in star zvezek ves popackan.

Sajra Dizdarević

SREČA
DOBER POKLIC

DrUžInA
Anuša Sedovnik

Žiga Pandev

Na dnu vseh omaric pa so spomini,
neizbrisljivi in vsem nam edini,
spomini na šolske radosti,
na vse naše največje norosti.
Katera punca najbolje izgleda,
je med fanti stekla beseda.
Punce pa so s prsti kazale,
s katerim bi rade na valeti plesale.
V šoli delčke sebe smo pustili,
v zameno kup znanja dobili,
veliko nasvetov – kaj in kam naprej,
naj ne zmanjka nam novih idej.

Melina in Tinkara
Nejc Prevalnik

si, da lahko obsojaš življenje?
Vem , da NISEM popoln (niti nočem biti),
KdO

ampak

preden začneš kazati name s prstom,
poskrbi, da bodo tvoje roke čiste.
Vid Perger

Tijana Spasojević

Luka Iršič in Val Polajner

Ema Kotnik

Manca Brdnik

Monika Kristavčnik

Leoni Jošt

Danaja Uršnik

Zala Potočnik

Tija Tone

Manca Sedar in Špela Kušej

Zala Pöck

MOJE DOLGOLETNE SANJE SO, da doštudiram in dobim dobro službo strojnega
inženirja. Malo se bojim, kako mi bo šlo v srednji šoli. Najpomembneje
je, da se znebim strahu pred vsemi preprekami in si zadam, DA BOM DOSEGEL
SVOJ CILJ.
Jernej Morn

Tina Ažnoh

LJUBEZEN

MOR JE

Vito Robnik

družina otroci

Š-P-O-R-T

PRIJATELJI SREČA *Zdravje*
Urša Večko

Tinkara Oder, Tina Ažnoh, Monika Kristavčnik,
Tija Tone, Tijana Spasojević, Belmin Ahmetović

NAJINE VREDNOTE
ZVESTOBA, VESELJE, SVOBODA, ISKRENOST,
DISCIPLINA, LJUBEZEN, USPEH, ZDRAVJE,
ENAKOPRAVNOST, DRUŽINA.

Špela Kušej, Đorđe Simaković, Veronika Ridl,
Urša Večko, Manca Sedar, Zala Pöck

NAJINI CILJI
USPEŠNO KONČATI OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO.
IMETI srečno DRUŽINO.
Z VESELJEM OPRAVLJATI SVOJ POKLIC.
NAUČITI SE GOVORITI NEMŠKO IN ITALIJANSKO.
POSTATI PROFESIONALEN ODBOJKAR.
IGRATI ODBOJKO V 1. ITALIJANSKI ODBOJKARSKI LIGI.
IMETI SVOJ JAHALNI KLUB in BITI USPEŠNA JAHAČICA.

Veronika Ridl & Vid Ranc, 9. b

Ana Zoja Dobnik

PRIHODNOST JE NEPREDVIDLJIVA,

Jurij Pakar

včasih tudi VSILJIVA,
a če bi bila DOBROTLJIVA,
bi sama sebi delo otežila.

Vsak novi dan bo otežen,
vsak premislek poglobljen.
NAJ UP TA MOJ
NE BO IZGUBLJEN.

Vedno iskala bom nove poti,
dokler trava ne ozeleni.
NAJ SE VSAKDO SPROSTI.
NAJ NE TAVAM V TEMI.

Ključ od ključa,
od vrat do vrat,
pogum naj tvoj ostane mlad,
a DUŠA NAJ OBERE SAD.

VSI BOMO DOČAKALI POMLAD,
KO LUČ POSIJE,
ZNANJE NAJ MI HRBET KRIJE,
počasi me položi spat.
Zoja Markač

Melina Kelaidis, Ema Kotnik, Zala Pöck, Tina Ažnoh, Veronika Ridl, Manca Sedar

Emana Tahić

"... in sreča je, da je pred mano pot,
in to da vem, da slast je v tem, da grem."
Zbrala, uredila in oblikovala: Vanja Benko, učiteljica

OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem

(Janez Menart, VZPON)

