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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





Dragi moji devetošolci, be-jevci!

Leta 2000 sem se sama poslavljala od osnovnošolskih učiteljev, natanko po 20 letih se

kot razredničarka na isti šoli poslavljam od svoje prve generacije učencev. Končuje se

naša skupna štiriletna pot. Po porodniškem dopustu mi je ravnatelj zaupal to posebno

nalogo. Hitro sem spoznala, da ste krasni otroci in mi bo z vami lepo. Takoj sem vas

vzljubila, vsak mi je na svoj način prirasel k srcu, da sem po prvem letu brez pomisleka

izstrelila, da vas ne prepustim komu drugemu. Tako sem z vso posadko prijadrala do 9.

razreda.

Ste pridni, lepo vzgojeni in spoštljivi. Starši so lahko ponosni na vas in sami nase, ker so

vzgojili tako prijetne otroke. Vedno sem z veseljem rekla, da ste moji bejevci. Čeprav vas

je bilo v razredu veliko (27), smo bili ob koncu vseh organiziranih dejavnosti ponosni, saj

so vas zunanji sodelavci pohvalili.

Mislim, da smo uspešno reševali vse prepreke. Z roko v roki smo se trudili za skupno

dobro, a nam je pomladi koronavirus zmešal štrene. Ostali ste brez plesnih vaj, brez

zaključnega izleta in valete. Želim, da se vam na široko odprejo vrata v svet. Naj vas

spremljata sreča in veselje. Ostanite prijazni, delavni in vljudni, kakršni znate biti. Potem

vam bodo v življenju zagotovo namenjeni prijetni trenutki in boste hodili po pravih poteh.

Naj se za vse lépo zahvalim vam, vašim staršem in učiteljem, ki so nam stali ob strani.

Helena Ošlovnik, vaša razredničarka



Ana TRBOVŠEK, Jaka KREVH, Miha KAMENIK, Alen NAĐFALUŠI, Teo TESIĆ, Tian HERCOG, Jaka GODEC, Sara BUDIMIR, 

Helena Ošlovnik (razredničarka 9. B), Polona HORVAT, Aida KAUKOVIĆ, Maruša SEDOVNIK, Nika PANDEV, Neža CESAR, 

Maruša POREDOŠ, Lana Katarina LAMPRET, Nika BUDIMIR, Neja KERT, 

Luka DŽAMBAS, Matic KAMENIK, Matic KOTNIK, Aljaž BOBEK, Domen REBERNIK, Rene NAVODNIK, Vid JELEN, Miha AŽNOH, 

Luka ŽAŽE in Žiga POGOREVC



HELENA OŠLOVNIK, naša razredničarka, je zelo

prijazna učiteljica. Njena dobrosrčnost se kaže v tem, da

nam je vedno na razpolago, da si vzame čas za naše

najstniške probleme in nagajivosti, ki so včasih tik pod

pragom sprejemljivosti. Če prekršimo naše dogovore, jo

to zelo prizadene in razočaranja tudi ne skriva. Pri

matematiki nam zelo dobro razloži snov, zato ta predmet

mnogim ni več španska vas. Srečna in vesela je, ko smo

uspešni, in to deli z nami. Vsak dan pride v šolo z

nasmeškom na ustih. Zna se tudi pošaliti in nam je vedno

vzor. Ima visok prag potrpežljivosti. Je marljiva in ima

odprto srce za nas vse. Zna upoštevati različna mnenja in

interese 9. b in uspešno vodi svoj oddelek. Je naša

najboljša učiteljica in hkrati razredničarka.



Sošolka POLONA HORVAT ima delovne navade. Te si je verjetno
izoblikovala skozi leta trdega dela na športnem področju.
Predana je delu doma in v šoli, stvarem se posveti z vsem srcem
ter ne odneha, vedno vztraja do konca. Zna biti energična, je
zgovorna in običajno dobre volje, zna tudi poskrbeti za
sproščeno vzdušje v družbi. Poraze sprejema tako dobro, kot se
po njih pobira. Ne sramuje se svojih čustev, ampak jih izraža in
deli z vsemi, ki smo z njo. Žalost in slaba volja pri njej nista
pogosti, čeprav včasih tudi vstane z levo nogo, a se zato ne
znaša nad drugimi. Je pametna, dostikrat pa tudi potrebuje čas,
da ji postanejo stvari kristalno jasne. Njena marljivost se odraža
predvsem pri opravljanju domačih nalog, ki so vedno vzorno
napisane. Kljub vsem pohvalam trenerjev, učiteljev ter prijateljev
najdemo pri njej tudi šibke lastnosti, ki jih razkrije le pred
najbližjimi. To je njeno jamranje, ki je marsikdaj nepotrebno. V
svoji glavi se predvsem na področju namiznega tenisa
podcenjuje. Če pa njen karakter zaokrožimo in damo roko na
srce, lahko rečemo, da je zelo dobra oseba, vredna zaupanja in
prijateljstva.



MIHA AŽNOH je prijazen, a le do tistih, ki

so takšni tudi do njega. Je delaven kot

mravlja, včasih trmast in zamerljiv. Pravim

prijateljem zna odpuščati, drugim spet ne.

Sošolcem vedno priskoči na pomoč. Rad

se ukvarja s športom in v tem duhu tudi

poskuša živeti. Spoznal je že, da niso vsi

prijatelji pravi prijatelji. Pri ljudeh ceni

zvestobo in da niso vsiljivi.



MIHA KAMENIK zaviha rokave, ko je treba. Je spoštljiv do

starejših in tistih, ki so se rodili z napako. Je čustven in

nekatere stvari ga dobesedno postavijo na realna tla.

Ampak se zna hitro pobrati. V družbi svojih najbližjih se

zna potruditi in obnašati družbi primerno. Je nasmejan,

marljiv, vljuden, zanesljiv prijatelj, ubogljiv in potrpežljiv,

prijazen, zgovoren in zabaven. Je dober prijatelj. Škoda,

da občasno pokaže svojo trmo ali agresivnost, čeprav to

ne pomeni, da je slab. Zelo spreten je na računalniku. Vse,

kar počne oz. začne, tudi konča. Lepo se je družiti z njim.

Trudi se spremeniti na boljše, da bi bil pri pouku

vztrajnejši in poslušen. Na prvo mesto postavlja družino,

ljubezen in prijateljstvo.



ALJAŽ BOBEK je prijazen, priden in

radodaren, dober prijatelj. Spoštuje starejše in

jim z veseljem pomaga. Nanj se lahko zaneseš

v vsaki situaciji. Je vztrajen in natančen. Ima

pa tudi slabosti, da je vzkipljiv in zamerljiv. Če

vstane z levo nogo, je tudi zelo trmast. Želi biti

pogumen, moder, delaven in vzoren. Naučil se

je, da je šolanje pomembno in da ti oblikuje

življenje. Ceni družino in prijatelje, a le tiste, ki

so zaupanja vredni in prijazni.



VID JELEN zna biti vzkipljiv, dostikrat je

preglasen, tudi trmast kot bik, vendar zelo rad

prisluhne in priskoči na pomoč, če kdo kaj

potrebuje. V šoli je delaven, včasih pa ima dneve

lenarjenja. Je zelo natančen, česar pa ne kaže

navzven. Tudi potrpežljivosti mu ne manjka.

Govori, kot bi ga navil. Do sedaj se je v življenju

naučil, da mora biti prijazen do najbližjih, tako bo

lahko vedno računal nanje in na njihovo oporo. Je

oseba, vredna zaupanja. V življenju so mu

pomembni družina, prijatelji in ljubezen.



NEŽA CESAR je nekoliko zadržana, zlasti kadar gre za

spraševanje pri pouku. Je pridna, prijazna, delovna in

marljiva kot mravlja. V stiku s tujimi in neznanimi ljudmi

je redkobesedna, kadar pa je s prijatelji in družino, je

zgovorna. Vedno zna prisluhniti, če ima kdo težave. Je

tudi nasmejana, prilagodljiva in prijateljska. Zna se tudi

zabavati, nikoli ni dolgočasna. Zelo je skrbna, plemenita

in dobrosrčna. Problemov se loti z zavihanimi rokami.

Rada bi bila pogumnejša in vztrajnejša, tudi občasne

trme bi se rada otresla. Do sedaj se je naučila, da moraš v

življenju spoštovati drug drugega, če želiš, da so tudi

drugi prijazni do tebe. Pravi, da je srečo in ljubezen

potrebno ohranjati in vztrajati pri svojih zastavljenih

ciljih.



MATIC KOTNIK je prijazna oseba, saj pomaga

starejšim in sošolcem. Je radodaren, s sošolci

se dobro razume in ne prihaja z njimi do sporov.

Včasih je malo tečen, tudi agresiven na nek

način, če ga kdo zafrkava. Je prilagodljiv in

vzoren učenec, včasih rahlo zadržan, drugič

odprt. V življenju ima zastavljene cilje za

prihodnost. Hoče biti dobra oseba, pomagati

vsem in razvijati prijateljske vezi. Pri ljudeh

najbolj ceni poštenost in spoštljivost.



ALEN NAĐFALUŠI je delaven kot mravlja, rad

pomaga svojim v družini in prijateljem (tudi

mlajšim golmanom na treningih). Zna biti

zgovoren, ko spozna nove ljudi pa je zadržan,

nikoli pa ni do nikogar agresiven. Trma in

zamerljivost sta njegovi slabi lastnosti.

Spoštuje starejše in odrasle, uboga starše in je

spoštljiv do učiteljev. Zaveda se, da bo moral

biti vztrajen in da mu bo le trdo delo omogočilo,

da bo dosegel svoje sanje. Vrednote, ki jih ceni,

so prijateljstvo, družina in trud.



JAKA KREVH je prijazen do ljudi okoli sebe, dober

kot kruh, prijateljski, vztrajen in vzoren pri nogometu,

spreten, vedno nasmejan, priden in delaven, rad

pomaga, pri delu je natančen in zanesljiv. Zna ti

prisluhniti in biti zabaven, celo nagajiv in sproži

veliko smeha v razredu. Doma je včasih trmast kot

bik (najbolj do mame, ki pa jo ceni, ker mu vedno

prva stopi naproti in mu zna pomagati, ko mu je

težko), zelo pa ga moti, da je občasno tudi neodkrit.

Do svojih bližnjih in prijateljev je prijazen. V življenju

želi biti pravičen in vzoren, ne želi delati razlik med

ljudmi. Naučil se je, da mora spoštovati starejše ljudi

in da ne more biti v vsem najboljši. Ceni prijatelje, ki

mu stojijo ob strani in mu delajo družbo.



NIKA PANDEV je delovno in pametno dekle, ki ljubi

resnico. Včasih se ji kar preveč mudi. Zna biti tudi

nagajiva, a le dobronamerno. Nikomur ne želi nič slabega.

Je prava mravljica doma in v šoli. Šolo in učenje jemlje

zelo resno. Rada ima svoje prijatelje in vse družinske

člane. Vedno z veseljem pomaga vsakomur. Je zaupanja

vredna oseba. Zna prijazno pozdraviti, saj se ji zdi, da je

korak v novi dan veselejši. Redkokdaj vstane z levo nogo.

Polna je pozitivne energije in energična, vedno nasmejana

in ti zna prisluhniti. Vedno si postavi jasno zastavljene cilje

in jih zaradi vztrajnosti in natančnosti tudi doseže. Naučila

se je, da kdor čaka, dočaka. Pravi, da bo morala biti še

naprej marljiva in prizadevna. Pri ljudeh ceni iskrenost in

dobroto, v ospredje pa postavlja družino, zdravje,

prijatelje, ljubezen in spoštovanje.



DOMEN REBERNIK je včasih rahlo zadržan in

sramežljiv, vedno rad pomaga, je prijazen in

spet odprt, rad govori in spoznava nove

prijatelje, jim zna prisluhniti, kadar je potrebno.

V družbi se z vsemi razume in hitro naveže

prijateljske vezi. Pomaga komur koli, če je

potrebno. Ni najbolj potrpežljiva oseba, zna pa

se prilagoditi. Pravijo, da je zabaven in nikoli

dolgočasen. Verjame, da bo dosegel svoje cilje,

da mu bo uspelo, ker zna biti vztrajen, če le

hoče.



TEO TEŠIĆ zna biti priden kot čebela ali pa siten

kot osa. Če hoče, zaviha rokave in dosega lepe

rezultate, drugič spet obesi šolo na klin. Običajno

je radodaren in prijazen do vseh okoli sebe.

Občasno se razjezi in svojo agresijo strese nad

sošolci, a to bolj za šalo kot zares. Drugače se

dobro razume s sošolci in ima rad svoje najbližje.

Če ga kdo prosi za pomoč, mu z veseljem pomaga.

Je nasmejan in zgovoren fant, včasih malo nagajiv

in trmast. Ceni resnicoljubnost, odkritost,

prijaznost.



LANA KATARINA LAMPRET je živa in zdrava najstnica.

Po značaju je mirna, zadržana, pridna in občasno

sramežljiva oseba. Ko jo dobro spoznaš, vidiš, da ima

srce na dlani. Ugotoviš, da ima veliko energije, za

katero ne veš, kje jo skriva. Rada pomaga drugim, ko

rabijo pomoč. Zna prisluhniti, a dobrih nasvetov še ne

zna deliti. Do najbližjih je prijazna in strpna, rada pa bi

bila živahnejša in pogumnejša. Večino časa je

nasmejana, vedno je vljudna in spoštljiva. Je tudi

zaupanja vredna. Do sedaj se je v življenju naučila, da

je pomembno, da znaš ceniti to, kar imaš in da moraš

znati uživati v lepih trenutkih, ki so ti dani v času

odraščanja. Pravi, da za dežjem vedno posije sonce.



LUKA ŽAŽE je v odnosu do drugih prijazen in

dober, a se hitro razjezi. V tej smeri se želi

izboljšati. Doma na kmetiji zelo rad poprime za

vsako delo. V šoli je zabaven in ni zamerljiv.

Naučil se je že, da se dobro z dobrim poplača in

če ti ne uspe, moraš vztrajati in spet boš na

zeleni veji. Pri ljudeh ceni prijaznost,

najpomembnejše pa so mu vrednote, kot so

družina, ljubezen, prijateljstvo in zdravje.



ANA TRBOVŠEK je zgovorna, rada se (za)igra,

vesela je, če ji je kdo pripravljen pomagati,

kadar kaj potrebuje, pomaga pa tudi sama, če

jo kdo potrebuje. Uživa v nogometu in ob

svojih živalih. Če ji kdo skače po živcih, je

zamerljiva in trmasta, a te lastnosti zna odvreči

in pokazati nasmeh na ustih in žarek v očeh.

Je vljudna in spoštljiva do starejših ljudi. Je

tudi dobra prijateljica.



MATIC KAMENIK je prijazen, dobrosrčen,

rad se smeje, romantičen, poln energije

in zelo čustven. Trudi se biti iskren in

zaupanja vreden fant. Zaveda se, da

mora biti vztrajen in poslušen, da sta

pridnost in spoštljivost pozitivni

človekovi vrlini.



ŽIGA POGOREVC je vesel in nasmejan

fant, vljuden, ustrežljiv in prijazen človek,

ki rad pomaga vsem v stiski ali pri delu.

Najbolj ceni pomoč. Na prvo mesto

postavlja družino in zdravje.



MARUŠA POREDOŠ je v družbi pravih prijateljev zelo

zgovorna, radovedna in dobrosrčna. Ko pa je z ljudmi,

ki jih ne pozna dobro, je tiha, vase zaprta in

sramežljiva, kot bi ji muca pojedla jezik. V šoli poskuša

pomagati vsem. Je dobra oseba, spoštuje samo sebe

in vse ostale. Ko pleše, je sproščena, nasmejana in

vesela. Redko jo vidimo jezno ali žalostno. Je pravi

sonček, pozitivna in v njeni družbi se počutiš sprejeto.

Je oseba, vredna zaupanja. Rada bi se čim prej znebila

svoje šibke lastnosti, to je sramežljivost. Ponosna je

nase in na nekatera svoja dejanja. Drži se pravila, da če

pomagaš ljudem, se ti to slej ko prej vrne z dobrim.

Vesela je, da ima zveste prijatelje in družino, ki jo

podpira.



MARUŠA SEDOVNIK je prijazna, delovna, marljiva.

Ne pusti, da ji kdo ukazuje, kaj mora delati, če sama

tega ne želi. Ni zamerljiva, lahko ji zaupaš. Vedno

pove vse po resnici in je zgovorna. V prostem času

je rada s prijatelji. Njena slabost je le občasna trma,

s čimer ne škoduje ljudem okoli sebe. Nikoli

nikogar ne bi prizadela. Je izredno ustrežljiva in

prijazna. Je pogumna in samostojna punca, po

drugi strani pa čustvena in ranljiva, le da tega

mnogi ne vidijo. Želi, da bi se značajsko še okrepila,

da bi postala še pogumnejša in močnejša. Do sedaj

se je naučila, da je treba v življenju graditi na

zaupanju in ljubezni.



NIKA BUDIMIR je prijazna, a na žalost nekoliko preveč

sramežljiva deklica. Ni preveč zgovorna do oseb, ki jih

ne pozna dobro, ko pa jih spozna, se odpre in ji jezik

teče kot namazan. Radodarnost se kaže v pomoči

ljudem, ki jim vedno priskoči na pomoč. Nikoli ne

obupa nad sabo. Je dobrega srca. Do vseh je vljudna,

nasmejana, polna energije. V šoli je nekoliko zaprta,

doma zgovornejša. Je občutljiva in dostikrat napeta kot

struna, že najmanjša stvar jo prizadene. Rada bi bila

samozavestnejša. V življenju se je naučila, da ima rada

svoje bližnje, jih spoštuje in pomaga. Ve, da se dobrota

vedno vrne. Pri ljudeh ceni prijaznost, dobrosrčnost in

delavnost ter da ima koga, ki mu lahko zaupa.



SARA BUDIMIR je kot njena sestra dvojčica

prijazna in prav tako sramežljiva in tiha. Do

neznanih ljudi je navidezno zadržana, ko pa jih

bolje spozna, postane zgovornejša in zabavna. Če

ji kdo zaupa, zapre skrivnost v svojo skrinjico.

Rada pomaga ljudem. Vsakršna krivica jo

prizadene, prav tako grdo ravnanje oz. obnašanje.

Je občutljiva, potrpežljiva, vljudna in tudi

nagajiva. Do sošolcev, prijateljev in staršev je

strpna, zna jim prisluhniti. Ceni poštenost in

spoštljivost.



LUKA DŽAMBAS je samovšečen in

včasih agresiven in nestrpen, a se takoj

pomiri in je prijazen. V šoli bi lahko bil

bolj delaven, priden in marljiv. Zna biti

ljubezniv in mu lahko zaupaš. Ko je s

prijatelji, je radodaren, spoštljiv in

zabaven. Želi uspeti v nogometu, naučil

pa se je, da je treba v življenju trdo

delati, če želiš kaj doseči. Pravi, da moraš

ceniti ljudi okoli sebe.



AIDA KAUKOVIĆ je nekoliko sramežljiva, a

poslušna in zabavna. Zna biti prijazna in

odgovorna. Rada pomaga ljudem. Navzven

se kaže močna in energična, v resnici pa je

zelo krhka in čustvena. Vse jo hitro spravi

s tira. Nekako se boji, da jo bo kdo

prizadel. Lahko ji zaupaš in se pogovoriš z

njo. V življenju se je naučila, da moraš

pozitivno gledati na svet okoli sebe. Njena

največja želja je, da se bi vrnila v Bosno.



NEJA KERT je zelo zadržana in plašna, a

prijazna, vljudna in zna prisluhniti ljudem.

Vsakomur rada pomaga. Prijatelji ji zaupajo,

ker zna ohraniti skrivnosti. Rada bi bila

pogumnejša in glasnejša. V življenju se je

naučila, da moraš biti prijazen in spoštljiv

do sočloveka. Pri sebi ceni to, da si za

prijatelje vzame čas in jim prisluhne, pri

ljudeh pa njihovo zanesljivost.



JAKA GODEC je po duši veseljak. Svojo

energijo sprošča na kolesu in ob

računalniku. Ni dobro, ko ga zagrabi trma

in se zapre vase. Enkrat je priden, drugič

spet poreden. Želi se potruditi, da bi bil

manj zadržan. Pri ljudeh ceni to, da so

prijazni in pošteni.



TIAN HERCOG je prijazen in zgovoren.

Če hoče, je priden in delaven, drugače

pa dela in se odloča po svoje, trmari in

postane od časa do časa prav nadležen.

Je sposoben, a svojih potencialov noče

izkoristiti. Ve, da bi moral biti vztrajen,

odgovornejši in spoštljiv. Vidi se v

nogometu in živi za šport. Je pa dober

prijatelj.



RENE NAVODNIK je prijazen do družinskih

članov in prijateljev, spreten in rad pomaga.

Zna biti tudi vztrajen in zanesljiv, a ne vedno.

Ko je bil mlajši, je bil priden kot čebela, zdaj

pa se mu pogosto česa ne ljubi narediti. Če si

veliko z njim, veš, da se bo vedno nekaj

dogajalo, saj zna zavihati rokave. Je pozitivno

naravnan. Kar si zada, tudi konča. Je pohvale

vreden, prijazen, zgovoren in zaupanja vreden

sošolec. Ceni družino in prijatelje. Vesel je, da

se z vsemi razume.
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