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Dragi devetošolci generacije 2020/21,

prelomnega šolskega leta, v katerem boste kljub
koronavirusu razprli krila in odšli vsak svojo pot,
novim izzivom naproti. Letošnje šolsko leto vam je
ponudilo izjemno priložnost učiti se drugače, učiti se
tudi drugačnih znanj, bivati drugače. Ugriznili ste v
neznan in trd oreh ter se seznanili z novimi oblikami in
vsebinami. Naj vam ne bo žal ničesar za nazaj,
sedanjost je tu zato, da jo občutite z vso zavestnostjo.
V sebi ste lahko radostni, lahko verjamete vase, lahko
ste pogumni in dobri … sedaj, ta trenutek, ne glede na
to, kaj se dogaja okoli vas.

Ravnateljica Bojana Verdinek, prof.



SAMORASTNIKU
in letošnjim devetošolcem - PREŽIHOVCEM na pot

Pred vami je Samorastnik devetošolcev, glasilo posebne

generacije, ki ji je koronavirus postavil na glavo zaključek

osnovnošolskega življenja, za kar živi in diha sleherni otrok.

Ostali so brez zaključne ekskurzije in valete.

Dragi devetošolci! Ostanite tako SRČNI in SPOŠTLJIVI, kot ste

bili. Naj bodo vaše poti v prihodnje svobodne in varno poletite

skozi življenje. Ostanite zdravi.

Spoznajte jih skozi oznake oz. značajske lastnosti. Mnogi naj

ostanejo takšni, kot so, mnogi se bodo morali še izoblikovati, da

bodo njihove življenjske poti brez posebnih preprek.

Vanja Benko, vaša učiteljica

in mentorica glasila



SKUPINSKA FOTOGRAFIJA DEVETOŠOLCEV 

z razredničarkama in ravnateljico



Spoštovani!

Vsako leto se junija poslovi generacija devetošolcev. Tokrat smo na vrsti mi. Težko je

izraziti vse občutke, ki smo jih v letih osnovnega šolanja čutili do vseh zaposlenih.

Učitelji ste nas naučili več kot le pisati, brati, računati, risati, peti, telovaditi … Naučili

ste nas osnov bontona, da je v skupini pomembno sodelovanje, da si moramo

zaupati in spoštovati drug drugega, da so tudi nas ljudje pripravljeni poslušati, da

moramo uporabljati domišljijo, da stojimo za svojimi besedami, da se spori nikoli ne

rešijo s pestmi … Staršem ste pomagali pri vzgoji, ko smo postajali zrelejše

osebnosti. Vsi ste skrbeli, da smo se v šolskem okolju počutili domače. Zato bi se ob

tej priložnosti radi zahvalili za podano znanje in vse izkušnje, za vso vašo pomoč, za

vaš čas, ki ste ga delili z nami. Hvala, da ste skrbeli za nas (tudi celotnemu

tehničnemu osebju), ko so naše glave plavale v oblakih, da ste nas pripravljali na

prihodnost. Hvala prejšnjemu gospodu ravnatelju, ki nas je na naši poti spremljal

osem let, hvala naši novi gospe ravnateljici, ki nas je uspešno vodila zadnje leto

našega devetletnega šolanja, hvala obema pomočnicama in tajnicama. V devetih

letih se je v šolskih prostorih ob nas zamenjalo kar dosti odraslih oseb (eni so odšli,

drugi prišli), prav tako so učenci pred nami odhajali iz šole in za nami prihajali v njo.

Zaključuje se naše osnovnošolsko obdobje. Kot metulji bomo razprli krila in poleteli

v svet.

Vaši metuljčki 9. razreda





Pobliže smo se spoznali pred dvema letoma, ko sem na svoji kratki poklicni poti prvič postala

razredničarka. Prebijanje "ledu" vedno spremlja malo nelagodja in strahu, a tudi radovednosti in

previdnosti. Radi rečemo, da odloča "kemija", pa ne tista pri učiteljici, temveč tista, ki oblikuje

načine zbližanj, zaupanja, spoštovanja in ne nazadnje tudi skupne odgovornosti do dela, ki ga

opravljamo.

Hitro smo se našli, kot rečemo. V oddelku je delovala neka nevidna energija, ki ste jo vsak

posebej in skupno ustvarjali in izžarevali na vsakem koraku. Ne mislite, da vam piham na dušo.

Govorim iz izkušnje, čeprav kratke, vendar dovolj močne, da lahko brez pretiravanja rečem, da ste

izjemni. V razredu vlada zdrava konkurenca, ki diha za skupno dobro, za podobne cilje in

dosežke, brez nepotrebnega egoizma posameznikov. To so vrednote, ki poleg učnega uspeha

dolgoročno oblikujejo vsakega posebej. Komaj smo zaživeli kot prava razredna skupnost, smo se

razšli zaradi mojega porodniškega dopusta. Ves ta čas odsotnosti me je spremljal topel priokus

mojih prvih izkušenj razredništva, zato sem z veseljem pričakovala trenutek ponovnega srečanja

z vami.

Da je življenje polno takšnih in drugačnih presenečenj, na to se je treba čim prej navaditi, je

poskrbel koronavirus. Vzel nam je nekaj skupnih trenutkov, nekaj lepih doživetij, ki spremljajo

slovo od osnovne šole. Meni osebno je preprečil, da bi v neposrednem stiku z vami prvič

"odigrala" vlogo razredničarke devetošolcev. Žal mi je, da si ob slovesu ne bomo mogli stisniti

rok, kot bi si sicer, ne bomo mogli zaplesati na valeti in skupaj izmenjati nasvetov pri načrtovanju

vaše prihodnosti. Slovo na ''daljavo'' seveda ni tisto, kar si želimo, toda virusna izkušnja nosi v

sebi tudi nekaj pozitivnih spoznanj. Predvsem krepi samoiniciativnost, samostojnost in

individualno odgovornost. Vse to in še več boste še kako potrebovali v življenju. Zaupam v vaše

sposobnosti in vem, da boste uspešno kljubovali vsem viharjem, ki vas čakajo v prihodnosti. Vso

srečo.

Saša Kos Pušnik, razredničarka 9. a



Miša SALČNIK, Matic SAVELLI VALENTE, Blaž OBRETAN, Jure VOCOVNIK, Ida KALČIČ, Kaja AJTNIK, Alina DULER, Nejc BELAJ,
razredničarka Saša Kos Pušnik, Laura GARAŠEVIĆ, Ema SPANŽEL, Pika PEPEVNIK, Urška KORDEŽ, Eva KRET, Ema KORDEŽ, Taja 
KOKOŠINEK, Alisa MERKAČ, Ela ČEPIN, Karlina VESTER,
Damjan VUKOLIĆ, Anej HRIBERNIK, Nace ZABEV, Miha VETTER, David DOBRODEL, Jaka KOKOL, Tine ROŽEN, Rene HIRTL



SAŠA KOS PUŠNIK, naša razredničarka, je zelo

prijazna, zna pa biti tudi stroga, kadar ne

poslušamo ravno najbolje. Otroška srca zna

pritegniti s svojo naklonjenostjo, prijateljskim

odnosom in ljubeznivostjo.

Je zelo dobra in poštena oseba. Vedno, kadar je to

potrebno, stopi na našo stran in nam pomaga. Je

zelo igrivega duha, saj ji ne zmanjka otroških

zvijač. To nam je zelo všeč.

Uspešno prenaša 26 trmastih glavic, za kar smo ji

zelo hvaležni.



KARLINA VESTER

Sem prijazna oseba in včasih tudi smešna. Rada 

se družim s svojimi prijatelji/sošolci. Zelo rada 

gledam filme, še posebej akcijske. Velikokrat 

uporabljam črni humor. Veliko ljudi mi reče, da 

»regljam kakor žaba«. To pomeni, da veliko 

govorim. Pri angleščini mi gre zelo dobro. Želim se 

naučiti španščine in francoščine. Kot oseba nikoli 

ne bi bila nesramna in zahrbtna. Po poklicu bi bila 

rada igralka ali modna oblikovalka. Zelo rada 

igram in rišem. Uživam pa tudi pri navijanju za 

naše športnike.



JAKA KOKOL

Mislim, da sem močna oseba, saj

se ne predam kar tako. Do oseb, ki

so mi pri srcu, sem prijazen in

zaščitniški. Rad pomagam ljudem,

še posebej očetu, katerega zelo

spoštujem.



NACE ZABEV

Sem organizirana oseba. Sošolci mi 
pravijo, da sem rojeni vodja. Rad 
namreč vodim ljudi, jih usmerjam, tudi 
pomagam, če je to potrebno. V 
razredu in med ljudmi velikokrat 
izstopam, ker se ne bojim sprejeti 
nobenega izziva. Ko je treba kaj 
narediti, sem priden kot mravljica. Če 
vidim, da kdo potrebuje pomoč, takoj 
vskočim.



MIHA VETTER

Označil bi se za prijaznega. Rad pomagam

ljudem, tako sošolcem kot sošolkam,

bratcema in tudi starejšim ljudem. Včasih sem

hitre jeze, še posebej, ko vstanem z levo nogo.

Sem trmast kot bik in zelo delaven. Rad

pomagam, še posebej doma, ker imata oče in

mama precej dela zaradi prenove hiše. Včasih

mi rečeta, da sem priden kot mravlja. Sem tudi

nagajiv in ko me razjezita, ponagajam

mlajšima bratcema.



ALISA MERKAČ

Sem vesele narave in rada pomagam drugim,

čeprav sem včasih sitna kot osa. Prijatelji me

imajo radi, saj jih velikokrat nasmejim. Ko

imam slab dan, se po navadi zaprem vase in se

držim kislo kot limona. Takrat je bolje, da me

ne razjezite, saj vam lahko takoj zamerim in

vam pijem kri, dokler se ne naveličam. Moja

mama mi doma pravi, da sem pridna kot

mravljica na mravljišču, saj ji rada pomagam in

to mi je v veselje.



IDA KALČIČ

Sem zelo nepotrpežljiva oseba, zato bi lahko

rekli, da nimam »živcev«. Prav tako sem zelo

čustvena, saj se skoraj pri vsakem filmu

zjočem. Do starejših ljudi sem zelo vljudna

ter jih vedno z nasmeškom pozdravim. Z

mamo sva večkrat v konfliktu, ker se ne

strinjava druga z drugo, čeprav vem, da si

želi najboljše zame. Rada bi bila bolj zbrana

pri učenju, ker vedno, ko se učim, zaidem z

mislimi čisto v drugi svet.



TAJA KOKOŠINEK

Po naravi sem glasna, a prijazna. Nekateri

mislijo, da sem nadležna. Ne maram krivic. V

primeru, da se komu zgodi nekaj krivičnega,

bom pomagala ter se postavila na njegovo

stran. Sem zelo čustvena. Ob gledanju

žalostnega filma ali posnetka se lahko zelo

hitro zjočem. Do najbližjih sem prijazna ter jim

rada pomagam. Na trenutke si želim, da bi bila

mirnejša.



MATIC SAVELLI VALENTE

Po značaju sem umirjen in tih kot miš. Nisem

rad v središču pozornosti, zato nerad hodim

na zabave ali kakršne koli prireditve in sem

raje doma, kjer je vse mirno in tiho. Rad

pomagam in če nastane problem, vedno

skušam najti rešitev, ki je pravična za vse. Do

ljudi sem spoštljiv in prijazen ter se iz nikogar

ne norčujem, zato v zameno pričakujem, da

se tudi drugi ne norčujejo iz mene. Sem

skromna in sramežljiva oseba.



LAURA GARAŠEVIĆ

Sem zelo čustvena in z veseljem

pomagam prijateljem pri kakšni

nalogi ali težavi. Rada vedežujem

in govorim o prihodnosti. Po

naravi sem prijazna.



ANEJ HRIBERNIK

Ljudje me označujejo kot veselega in

pogumnega človeka. Včasih sem tudi

žalosten zaradi česa, nesramen pa nikoli

nisem, edino če me kdo razjezi. Do

starejših ljudi sem zelo spoštljiv in

prijazen, saj so me tako naučili in vzgojili

starši.



DAMJAN VUKOLIĆ

Sem prijazen, rad pomagam

ljudem, ki potrebujejo pomoč.

Rad se šalim, a moj humor je

precej črn, zato nekaterim ni

všeč.



ELA ČEPIN

Sem prijazna oseba. Rada pomagam

drugim. Sem tudi zabavna, živahna,

nasmejana, pametna, včasih tudi

trmasta. Z bližnjimi imam dober

odnos. Lahko mi zaupajo. Ko smo

skupaj, se imamo lepo. Ena od

mojih slabih lastnosti je, da se hitro

ujezim.



EMA SPANŽEL

Sem zelo čustvena oseba. Rada

pomagam ljudem, ki potrebujejo pomoč.

Mislim, da sem dobra prijateljica, saj

svojim prijateljem vedno stojim ob

strani. Sem zelo zaupljiva, včasih celo

preveč. Nisem samozavestna, kar ni v

redu. Z vsemi se dobro razumem.



URŠKA KORDEŽ

Sem zelo pozorna in vesela oseba. Moji

prijatelji me včasih označijo za otročjo, ampak

to samo zato, ker imam veliko energije. Do

njih sem zaščitniška in skrbna. Ne dovolim, da

se kdo norčuje. Mislim, da sem razumevajoča

in prijazna, a če se razjezim, znam biti

nesramna. Velikokrat rečem nekaj, kar ne bi

bilo treba. Imam veliko srce in sem zelo

čustvena.



EMA KORDEŽ

Sem zelo trmasto dekle. Velikokrat se ta trma

kaže negativno. Po naravi sem živahna, rada se

smejim, zabavam in družim s prijatelji. Lahko

sem tudi resna, včasih sem žalostna, velikokrat

tudi živčna. Znam biti tečna kot podrepna

muha. V krogu najbližjih sem sproščena in

nasmejana. Z njimi imam popoln odnos, ki mi

veliko pomeni. Včasih bi rada bila odločnejša

pri doseganju svojih ciljev, hkrati tudi

vztrajnejša in zagnana.



NEJC BELAJ

Sem prijazen in zelo delaven. Doma

rad pomagam svoji mami. Po naravi

sem zelo čustvena oseba.



KAJA AJTNIK

Zelo rada pomagam starejšim

ljudem. Včasih sem prepirljiva, a se

zelo rada šalim s svojo družino in

prijatelji. Rada sem v naravi.



PIKA PEPEVNIK

Sem oseba, ki ve, kaj bi rada v življenju.

Zase bi rekla, da sem trmasta kot bik,

včasih celo preveč. Znam biti zelo

prijazna in razumevajoča, saj menim, da

se samo z razumom lahko v življenju

daleč pride. Sem čustvena oseba, a tudi

preveč vzkipljiva in neučakana, sploh ko

gre za stvari, ki mi veliko pomenijo.



ALINA DULER

Do ljudi, ki mi veliko pomenijo, sem

prijazna. Včasih sem zelo tečna in

preveč nesramna. Rada imam živali

in otroke. Na trenutke se zdi, da jih

celo razumem.



TINE ROŽEN

Sem prijazen do sošolcev in vseh ljudi,

vedno pripravljen pomagati. Pri reševanju

problemov se namreč kar dobro odrežem,

sploh če problem jemljem resno. Sem

zelo negotov, kadar gre za pomembne

življenjske odločitve. Preveč sem

lahkomiseln in nepotrpežljiv, kar bi rad

nekako popravil.



JURE VOCOVNIK

Sem pravi zaspanec, saj bi z lahkoto

prespal večino dneva. Rad igram igrice na

računalniku. To počnem predvsem v

svojem prostem času.



EVA KRET

Večino časa se smejim, vendar znam biti tudi

jezna kot bik. So dnevi, ko sem kisla kot

limona. V odnosu z drugimi ljudmi sem

prijazna. Do ljudi, ki jih ne poznam, sem

velikokrat preveč sramežljiva. Rada bi bila

samozavestnejša, kot sem zdaj. Ne prenesem

negativnih, žalostnih ljudi, zato jih skoraj

vedno poskušam spraviti v dobro voljo. Pri

sebi najbolj cenim to, da rada pomagam

ljudem.



MIŠA SALČNIK

Rada imam živali, znam tudi z ljudmi.

Obožujem otroke, zato bi rada postala

vzgojiteljica. Poskušam biti prijazna, ne

glede na situacijo.



RENE HIRTL

Sem prijazen, tih in se večino časa držim zase.

Najraje sem sam. Ne maram preveč

pozornosti. Rad pomagam drugim, če mi dajo

priložnost, saj mi je to v veselje. Rad se družim

s prijatelji. Včasih sem tudi vzkipljiv, ampak se

trudim zadržati.



BLAŽ OBRETAN

Sem glasen med odmori in tudi med poukom

ne znam imeti ravno jezika za zobmi. Učiteljem

velikokrat zato pijem kri. Sem nasmejan fant,

včasih pa znam biti tudi kisel kot limona, če ni

kaj po mojem. Zelo hitro menjavam

razpoloženje. Doma sem delaven in priden kot

mravlja. Raje kot šolo imam kmečko življenje.

Učenje mi gre težje od rok kot pa delo. Šolo bi

najraje obesil na klin in delal samo še na

kmetiji.



DAVID DOBRODEL

Sem dobrosrčna oseba, ki rada pomaga drugim

ljudem. Imam kar delovne navade, a sem občasno

tudi len. Moji prijatelji menijo, da sem prijazen in

smešen, kljub temu pa včasih zoprn, s čimer se tudi

strinjam. Znam biti izbirčen. Sem ambiciozen človek,

ki meni, da je izobrazba najpomembnejša.

Pomembno je slediti sanjam.
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