


 

Slika na naslovnici: Tjaša Hafner Korošec, 9. a 

Pri nastajanju biltena devetošolcev 2012/2021 so sodelovali učenci 9. a-, 9. b- in 9. c-razreda z razredni-

čarkami Zlatko Verbec, Dragano Jurić in Marjeto Škarja ter učiteljice slovenščine Nataša Škorjanc Strnad, 

Lara Rebrica, Katja Zver. Oblikovno sta ga pripravili Lina Berlec in Ema Kralj Puklavec (9. b). 

Viri fotografij: s šolske spletne strani in osebnih arhivov učencev. 

Za pomoč pri izdaji se zahvaljujemo vodstvu šole, ravnateljici Ireni Kodrič in pomočniku ravnateljice Francu 

Renku. 

Bilten je dostopen na šolski spletni strani in v šolski knjižnici. 



 

ŽIVOPISANI KOT ŠOPEK ROŽ 
 

 

 Kot so edinstvene trav-

niške cvetlice, je tudi vsak od 

nas unikaten in edinstven – kot 

rožica. Med nami so nadarjeni 

športniki, glasbeniki, umetniki. 

Nekateri pa bodo svoj cvet – 

svoje talente, nova zanimanja 

in hobije, še razvili. Na straneh 

tega biltena vam bomo pred-

stavili rožice, ki so skupaj rasle devet let. 

 Smo zelo pisana, mešana in včasih tudi zmešana genera-

cija 2012–2021. Začeli smo v treh razredih, nadaljevali v dveh in 

končujemo v treh. Resda smo se veliko mešali, a to ni uničilo 

odnosov med nami. Naš šopek so čez leta dopolnile še nove 

rožice, ki so ga naredile še bogatejšega. Na začetku smo tek-

movali med seboj, sedaj pa ima vsak nitke prijateljstva v vsakem 

razredu. S temi nitkami smo spletli lep pulover prijateljstva. Kljub 

koroni in zamenjavi klopi za kavče, ta ni nabral prahu. Nekatere 

nitke so tanke, nekatere debele, spet tretje so se spletle po in-

ternetu. 

 Šele v devetem razredu smo se začeli zavedati, da bo en-

krat prišel ta dan, ko se bomo poslovili od sošolcev, učiteljev, 

prijateljev in šole. Med sabo smo veliko klepetali, si nagajali, se 

zabavali in uživali v vseh skupnih trenutkih, ki si jih bomo za-

pomnili za vedno. Naša prijateljstva bodo osta-

la trdna še naprej, a spletli bomo tudi nova.  

Čakajo nas novi izzivi, nova spoznanja in do-

godivščine. Prišel je čas da se poslovimo. Vsa-

kega čaka nova pot, polna ovir in presenečenj, 

a verjamemo, da nam bo uspelo.  

Vabimo vas, da se sprehodite skozi naše de-

vetletne spomine na Osnovni šoli Milana Šuš-

taršiča. 

Ula Odlazek Mesar, 9. a  

Tjaša Hafner Korošec, 9.a  



 

SPOMINI  

 

Spomini – drobni kamenčki veselih, smešnih, žalost-
nih, nenavadnih dogodkov. Mi, generacija 2012-

2021, smo teh kamenčkov nabrali zelo veliko. Toliko 
da jih ne moremo prešteti! Zaupali vam bomo tiste, ki 

so se najbolj dotaknili naših src.  

Večino smo s sabo prinesli iz šol v naravi.  

PACUG 
 

V četrtem razredu smo bili v Pacugu in smo imeli ve-
like nogometne spopade z Ižanci. Ob večerih smo 
se fantje v naši hiški pogovarjali do zelo pozne ure. 
Dva sta, kdove zakaj, v nekem trenutku začela umi-
vati strop z mokro krpo na metli. To je slišala ena 
učiteljica. Ko je vstopila, je obema naročila, naj po-
noči odtečeta dva kroga okoli 
kampa, da izgubita energijo.  



Spominjam se, spominjam 

 

Spominjam se, spominjam 

trenutkov, ki šli so mimo, 

ko smo mučno iskali rimo, 

nervoznega čakanja v klopi 

in hitrega prepisovanja naloge v lopi. 

 

Spominjam se, spominjam, 

pouka v šoli, 

kjer glasno je bilo. 

Skupnih dobrih starih dni 

in noči v šoli v naravi. 

 

Spominjam se, spominjam 

dolgih ur zgodovine, 

vse Afriške kotline,  

iskanja večne globine, 

a pri glasbi tonske miline. 

 

Spominjam se, spominjam, 

ko je bila še polna učilnica 

in vedno nas je mučila učiteljica.  

Spomnim se na težke ure,  

ki med ocenjevanji niso bile nič kaj fine. 

 

Spominjam se, spominjam  

dobrih časov,  

ko smo bili brezskrbno povezani. 

Ko smo lahko se prosto družili 

in skupaj vse svetovne probleme rešili. 

 

 

 

 

 

 

Spominjam se, spominjam, 

ko nas je učitelj športa peljal na sladoled, 

mrzel kot led, 

ko smo se zunaj igrali med dvema ognjema. 

Ah, prelepi stari časi. 

 

Zdaj vsi pred računalniki ždijo 

in jih oči že počasi bolijo. 

Učenci želijo v šolo odbrzeti 

in ne več doma trpeti. 

 

Mar ni bila še malo prej učiteljica 

največja nora mučitelja? 

To zdaj res so časi čudni, 

a so možgani vsaj še budni. 

 

Spominjam se, spominjam šolske klopi, 

kjer moja roka pod svinčnikom močno trpi. 

 

Spominjam se, spominjam sončnih dni na plaži, 

ko te sinje morje vabi 

in sonca, ki ti govori, da se namaži. 

Sedaj pogumno v prihodnost zrem. 

 

Učenci 9. c (po pesmi Saše Vegri Rosa na pajčevinah) 

 

 

 

 

Maksim Groznik, 9. a 

Lina Berlec, 9.b 

Tjaša Hafner Korošec, 9. a 



 

MALO DRUGAČE 

Šesti razred so zaznamovale zanimive ure, ki smo jih začeli z 

malce drugačnimi telesnimi aktivnostmi ali pa z zanimivimi 

zgodbami. Med številnimi se 

še vedno spomnimo tiste o 

kraji učiteljičinega bananov-

ca in nasveta za pripravo 

najboljšega zdravilnega čaja.  

DOGODEK V OMARI 

V petem razredu v šoli v naravi so se fantje začeli kregati, 

medtem ko so se igrali. Nekoga so prepričali, naj se skrije v 

omaro, jo zaprli in zaklenili z metlo. Po nekaj minutah so metlo 

odmaknili in fant se je zakotalil ven kot rdeč cmoček. To leto 

smo bili tudi nekajkrat okregani zaradi plezanja po šolski strehi. 



TATOVI ŠUŠTARŠIČA 

Osmi razred je res bil pester s spomini. Ko je prišel čas testa 

zgodovine, ki je bil strah in trepet nekaterih učencev, so se 

naši pobalini odločili, da si bodo delo olajšali s tem, da si test 

zgodovine sposodijo za 

nedoločen čas.  

Pri umazanem delu pa jih 

je ustavila gospa čistilka. 

Kako ironično?!  

IZGUBLJENI POBALINI 

Ko smo bili v sedmem razredu v 

šoli v naravi, je 16 učencev na 

pohodu šlo malo po svoje. Želeli 

so se razgledati, a hitro spoznali, 

da bo več časa za samostojna 

pohajkovanja v srednji šoli. Isti 

teden smo tudi pili iz jezera pri 

domu, zato jih je ogromno zbolelo in so šli domov. Tisti, ki so 

ostali, pa so sodelovali v tekmovanju s kanuji in tekom. Ta-

krat smo ugotovili, da se nam bolje piše, ko poslušamo uči-

telje. 



SKRIVNOSTNI OSIJEK 

V osmem razredu smo šli v šolo v naravi v tujino na Hrvaško, 

v Osijek. Bili smo v motelu, v 

katerem smo pod našo težo 

zlomili 16 postelj. Ker smo sa-

mi veliki gurmani, nam hrana 

ni preveč dišala, a smo se 

kljub temu vrnili bogatejši z iz-

kušnjo mednarodne šole v na-

ravi.  

V vsakem razredu smo se zelo veselili četrtkovega večera, ko smo imeli 

zabavo pred odhodom. V četrtem razredu na igrišču, v petem v prostoru 

na domu, ki je izgledal kot disko, v šestem v pravem baru, v sedmem pred 

ognjiščem z glasbo, v osmem v Osijeku, na šoli od naših hrvaških prijate-

ljev. Skratka lepi spomini.   

Nepozaben četrtkov večer v drugem razredu, ko smo 

polni energije do jutranjih ur plesali račke. 



Tjaša Hafner Korošec, 9. a 

Maksim Groznik, 9. a 

Nik Simonič, 9. b 
Eva Marenče, 9. c 

Učenci so imeli priložnost ustvarjati z mehiškim        

umetnikom Jaimejem. 

Žan Ceglar, Ivo Bavec, 9. b (LS3) 

Ustvarjalni kotiček na Kopah, 6. razred 

Luka Behek, 9. a 

Natalija Likar, 9. b 



 

ŠOLA 
 
Šola že celo leto počiva, 
vsak  dan neverjetno uživa. 
Odkar ji nihče več ne teži, 
vsak večer mirno zaspi. 
 
Nešteto generacij je te klopi drgnilo,                           
se smejalo,                                                                         
v zvezke pisalo, godrnjalo,                                         
spletalo prijateljstva in se učilo ... 
Ema Kralj Puklavec, 9. b 

Odločim si razjasniti meglico pred očmi, zato odprem datoteko, polno fotografij. Svetlo-

laska, Katarina, Matej ... vedno vsi skupaj. Na nekaterih je celo dekle samo v plaval-

nem kostumu z medaljami okrog vratu in šopki rož v rokah. Zakaj se mi zdi, da bi mora-

la poznati te ljudi? Meglica je postala še gostejša. Odločim se, da bom raziskala hišo, 

če najdem kakšne namige za rešitev ... 

Trina Štolfa, 9.b (Usodne kaplje) 

Obisk Cankarjeve domačije  na  

kulturnem dnevu v 9.  razredu.  

Pesniška opora  
  
V pesnikovi sobi se umetnost izvaja,  
v učilnicah pa dolgčas nastaja.  
Otroci ne vedo, kako pisati,  
učiteljica pa ne neha nergati.  
  
Ne vedo, kako osedlati rimo  
in izničiti dolgočasno zimo,  
ne vedo, kako bi pesniško delovali,  
ko pa bi se oni raje igrali ... 
   
Eva Marenče, 9. c  

DRUGAČNOST  
 
Vsak je lahko drugačen po svoje,  
lahko je manjši, lahko le drugače poje.  
  
Lahko si šibkejši  
ali pa močnejši,  
lahko pa tudi starejši.  
  
Lahko si iz druge države,  
lahko ne ješ zelenjave  
ali pa ne maraš narave.  
  
Lahko imaš očala  
ali pa nikoli ne rečeš hvala.  
  
Vsi smo si različni,  
saj nismo enolični.  
  
Lahko imaš drugačen obraz,  
a še vedno boš enakovreden kot jaz.  

Nik Simonič, 9.b  

Ula Odlazek Mesar, 9.a, 

Mali Princ v stripu 



 

V atletiki nismo bili uspešni le v šolski telovadnici, ampak tudi na atletskih tekmovanjih in krosih ... 

… v šoli v naravi pa smo imeli več kot dovolj 

časa, da smo se preizkusili tudi v novih športih. 

V Kočevju smo se v šoli v naravi 

lahko preizkusili  v veslanju, tako 

smo se z rdečim čolnom   

Paradajzom in rumenim  

Banano lahko podali po reki Rinži. 

Pogosto smo za nekaj dni po-

stali tudi planinci…   

Prehodili smo hribovje Janče 

in se povzpeli na Golico. 



 

 

PREDSTAVITEV 9. A, Prijatelji  

Prijatelja potrebujemo vsi,  
veliki in mali,  
a ko si ravno vmes,  
ga pa potrebuješ zares.  
  
Ko se potepaš po nakupih  
in hodiš po Prešernovih sledeh,  
je lepo imeti nekoga,  
da te nasmehne vmes.  
  
Lahko se poznata  
že od malih nog,  
delita skrivnosti,  
ki so znane samo vama  
ali pa sta se srečala na postaji  
in ugotovila, da sta si znana.  
  
LIZA   
Mirno dekle  
Iz srednje klopi  
Veliko posluša,  
A se ne rada uči.  
 
LUKA B.   
Trmasta glava  
ubogal ne bo,  
tudi če ga prosiš  
neskončno dolgo.  
 
LIAN   
Biti pošten  
danes je zaželeno,  
ker redko ti kdo pove  
kaj iskreno.  
 
JAKA   
Biti vedoželjen  
zares ni sramota,  
zato Jaka ponosno prizna,  
da znanje je vrednota.  

 

TAJA   
Kdor ne zapiše  
za vekomaj pozabi,  
zato Taja svoje misli  
v beležko skrbno spravi. 

  
MAKSIM   

Iz prve klopi   
cele ure šumi  

a nobeden se ne jezi,  
saj nas vse razveseli.  

 
TJAŠA   

Tjaša umetniška duša  
je razreda  

tiho in mirno z vsem se stri-
nja,  

znana je tudi kot vse-veda.  
 

TIA   
Tia potiska  

šolo na stran,  
sledi svojim prioritetam  

in uživa vsak dan.  
 

AMINA   
Vsak dan nove norčije  

iz druge galaksije  
tečnari pa za dva  

ko pesem zapeti nežna.  
 

NATALIJA   
Natalija je prisrčna in vesela  

z dolgimi lasmi.  
ideje dobre ima,  

in rada jih deli.  
 

LUKA M.   
V zadnji klopi se dogaja  

vse drugo kot pouk,  
ker Močiler ne prenaša  

niti malo šolskih muk.  
 

ULA   
Kot model iz Milana,  

po hodnikih se sprehaja  
in vse nas brez besed pusti,  

ko v šolo zjutraj pridrvi.   



 

UROŠ   
Kadar učitelj vprašanje zastavi  
in noben nima odgovora v glavi,  
Uroš mikrofon prižge   
in s tem odreši nas vse.  
 
LANA   
Vsi imamo svoje mnenje,  
a povedati ga vsak ne zna,  
Lana je v razredu tista,   
ki naglas nam ga izda.  
 
DAMJAN   
Damjan ima praznik,  
kadar si želi,  
zato ga v šoli  
skoraj nikoli ni.  
 
ALEKSANDAR   
Kadar iščemo  
podrobnosti zgodovine  
Acotu roka v zrak  
vedno šine.  IZABELA   

Brihtna glava  
po knjigi prebira,  
najraje filozofira  

in se z Amino prepira.  
 

ANA   
Ana deklica brez pripomb je,  
mnenje vedno pošteno pove  

z nobenim razredom se ne krega,  
le tiho posluša in gleda  

 
JIAXI   

Jiaxi nikoli ne ovinkari,  
vedno pove, kar se ji zdi,  

a najraje se pogovarja  
in s prijatelji igra PUBG.  

 
LEO   

Vedno skromen in zadržan,  
nikoli posebej razigran,  

a vendar znanje pokazat  
ga ni sram.  



 

PREDSTAVITEV 9. B, Sanjam, sanjam 
                                                  

Sanjam, sanjam sladke sanje 
sanje segajo do neba, 
veliko upov položim vanje, 
sežejo mi do srca. 
 
Sanjam, sanjam 
kot vila vesela, 
včasih pojamram, 
ker mislim, da sem debela.  
 
Sanjam, sanjam bele oblake,  
sonce se nežno prebija skozi njih. 
Sanjam, sanjam, 
ko že spet sobo pospravljam. 
 
Sanjam, sanjam, 
ko že spet slovenščino lajnam. 
Sanjam, sanjam, 
ko šolsko torbo pripravljam, 
sanjam sanjam ... 
  
Sanjam, sanjam pri uri matematike, 
namesto da rešujem račune, 
raje jem inčune. 
  
Sanjam, sanjam,  
svinčnik uporabljam.  
Ko on mi govori,  
se v glavi mi zvrti.  

  
 



 

 
Sanjam, sanjam,  
da se v realnost vrnemo,  
da maske za vedno v daljave vržemo.   
Dosti mi je tega, "roke umit je treba".   
Rada bi potovala,  
videla družino,  
saj se že dolgo nismo videli in flaše v zrak dvignili.   
  
Sanjam, sanjam  
svoj rodni kraj,  
medtem ko ganjam  
svoje misli v raj.  
 
Sanjam, sanjam   
prihajajoče čarobne dni,  
kot si jih prav vsak želi.   
Sanjam, sanjam  
božične radosti,  
ki jih vidimo skozi srečne oči.   
 
Sanjam, sanjam te lepe sanje,  
mi veselje dajejo, ko je čas za spanje.  
Noč že dolgo je nad nami,  
a jaz še vedno skozi okno strmim   
in čakam, da se umirim.  
  
Sanjam, sanjam …  
Kaj to resnično je?  
Mislim, mislim in upam le.  
Oh, da vsaj zbudim se ne.  
  
Učenci 9. b (po pesmi Saše Vegri Rosa 
na pajčevinah)  



 

PREDSTAVITEV 9. C – 9. Carji  

Nejla je svojo živahnost med urami krotila,  
v prihodnosti bo zdravila za vse bolezni razvila.  
  
Matic v prostem času vse filme pogleda,  
v šoli pa je včasih prava zmeda.  
  
Karolina kljub viharjem tihe narave ostaja,  
čeprav se ji v glavi marsikaj dogaja.  
  
Taida slovenščino z lahkoto osvaja  
in pozitivno energijo med vse nas oddaja.  
  
Naja nas pred ocenjevanji dobrodušno spodbuja,  
v šolo nikoli ne zamuja.  
  
Maša Ilc v glasbeni šoli z violino raztura,  
in se v šolski klopi nikoli ne kuja.  
  
Anže hitro kot kalkulator računa  
 in nove rešitve za mednarodne spore ponuja.  
  
Kljub temu da smo Sanelo šele jeseni spoznali,  
smo jo ponosno skozi vrata šole popeljali.  
  
Maksim že od lani obljubljene čokolade ne priskrbi,  
a njegova zmedenost vsem prikupna se zdi.  
  
Stefanu angleščina povzroča nepremostljive skrbi,  
a ko se nauči, obvlada stvari.  
  
 



Maša K. se vedno v masko smeji  
in s tem pouk zgodovine popestri.  

  
Filipova hudomušnost je neprecenljiva,  
pri kemiji pa za kazen posodo pomiva.  

  
Eva vedno pridno se uči,  

v zagatah drugih pa svoje znanje dobrotljivo deli.  
  

Likovno ustvarjanje Emi res leži,  
v galeriji jo bodo kot slavno umetnico nekoč spoznali vsi.  

  
Večino časa prisrčni Taji včasih zrastejo rožički,  

a brez skrbi, v srcu ji vedno pojejo ptički.  
  

Kamor koli gre, Neža nakit s seboj vzame,  
saj jo hitro modno kreiranje prevzame.  

  
Niri med matematiko brzinsko računa,  

kako bo treninge izpeljala do maksimuma.  
  

Za Nedeljka malica brez poli salame ne mine,  
z nami je stkal mnoge prijetne spomine.  

  
Tom pri košarki na koš spretno zabija,  

medtem ko pri kemiji nerodno čaše razbija.  
  

A le kaj bi mi brez naše srčne Nike,  
ki obvlada ples, rime in vse glagol-

ske oblike.  



Da so bila naša osnovnošolska leta prijetna, pa gre velika zahvala vodstvu šole. 
Gospe ravnateljici, ki je bila mnogokrat naša zagovornica in je v mislih vedno imela 
le našo dobrobit. Zahvaljujemo se vam za vso vašo podporo in motiviranje, da se 
vedno izkažemo v najboljši luči. Cenimo vašo skrb za učence in pomoč pri prema-

govanju ovir.    
 

Gospodu Renku se zahvaljujemo za potrpežljivost pri usklajevanju vseh naših dejavnosti, 
ekskurzij in urnikov. Bili ste nam v veliko pomoč in šolskih let brez vaše podpore si ne pred-

stavljamo.  
 

Nepozabne spomine so nam pomagale tkati učiteljice razredne stopnje, ki sem jim zahva-
ljujemo za prijeten sprejem in pomoč pri prvih korakih v osnovni šoli.  

 
Zahvaljujemo se učiteljicam prvega razreda, da so nas lahkotno popeljale čez prvi razred in 

nas pripravile na drugega.  

Naše prvo leto smo uspešno zaključili s pomočjo ge. Alenke Lučke Črtanec in ge. Marinke 

Kozlevčar, ge. Romane Zupanc in ge. Andrejke Kovač ter ge. Darje Perovič in ge. Damija-

ne Marn. 

 

Hvaležni smo razredničarkam drugega razreda, gospem Leonidi Brumen, Marini Erdeljanov 
in Anji Škraban za vso strpnost in potrpežljivost.  

Prebijali smo se skozi težke šolske dni drugošolca. Učili smo se branja, se mučili ob pisanju 
pisanih in tiskanih črk. 

 
Gospema Meliti Banjac in Slavki Dolanc se zahvaljujemo za prijeten zaključek 1. triade 

osnovne šole. Z učiteljicama smo se zabavali ob raznovrstnih novih doživetjih izven šole. V 

3. razredu smo bili prvič v naših življenjih postavljeni pred tista prava ocenjevanja in prvič 

pridobili tudi številčne ocene. 

 

Prijaznost in spodbude so bile odličen začetek 2. triade, za katerega smo zelo hvaležni. 
Gospa Keuc in gospa Pintarič sta nas varno popeljali skozi šolsko leto in nas obogatili s 

strpnostjo.  
 

5. razred je bila zadnja stopnička pred predmetno stopnjo. Bilo je tudi zadnje leto, ko smo 

bili še v dveh razredih. Rasli smo s pomočjo gospe Premrl in gospe Petančič, ki se jima 

zahvaljujemo za skrbnost in podporo. 

 
 



Zahvaljujemo se učiteljem predmetne stopnje, ki ste nas malce prestrašene spreje-

le na predmetno stopnjo. Predali ste nam veliko uporabnega znanja, ki nam je že in 

nam tudi še bo koristilo.  

 

Zahvaljujemo se razredničarkam 6. in 7. razreda, gospe Lei Kofler, gospe Marjani 

Vrhovnik, gospe Beti Mikuž in gospe Katji Zver. Odločno in srčno ste nas usmerjale 

v zgodnjih najstniških letih, razumele vse naše muhe in vedno poslušale naša mne-

nja in ideje. Hvala za spodbude ter podporo pri izkazovanju naših talentov.  

 

Velika zahvala gre našim razredničarkam v osmem in devetem razredu,  gospe 

Zlatki Verbec, gospe Dragani Jurič ter gospe Jasni Ferme in gospe Marjeti Škarja.  

 

Hvala, ker ste skrbele za nas, nas povezovale kljub daljavi, nam pomagale širiti ob-

zorje in naša zadnja osnovnošolska leta kljub vsem oviram naredile pestra in nepo-

zabna. Hvala, ker nam pomagale prečkati vse ovire, na katere smo naleteli v tem 

obdobju. Prehod v srednjo šolo bo tudi zaradi vaših dobrodušnih nasvetov za nas 

lažji. 



Drage devetošolke in devetošolci! 
 
Ste štirideseta generacija Šuštaršičev, ki zapušča 
našo šolo. Zaradi razglašene pandemije na naši 
glavni proslavi nismo videli vašega ustvarjalnega 
duha na športnem, kulturnem in umetniškem po-
dročju. A ste svoje talente izkazovali skozi vsa 
osnovnošolska leta. 
 
Želim vam, da bodo težave, ki se vam bodo pojavile v življenju, postale vaš izziv 
za razrešitev. Dovolite si razprostreti krila, da boste s svojim življenjem osrečili 
sebe, svoje bližnje in našo družbo. Ponosna sem, da ste bili naši učenci! Pri nas 
boste vedno dobrodošli!  
 
Srečno, drage devetošolke in devetošolci! 
 
 
Spoštovani starši!  
 
Hvala za sodelovanje, strpnost in podporo v devetletnem šolanju vaših otrok.  
Želim vam, da svojim otrokom še naprej stojite ob strani, da bodo na poti odra-
ščanja razvijali svoje talente, ob težavah pa, da jim boste stali ob strani.  

Spoštovani devetošolci, 
 
Ste generacija, ki je svoje osnovnošolsko izobraževanja zaključila na drugačen 
način. Epidemija je v veliki meri zaznamovala šolanje zadnjih dveh let. Zaradi 
šolanja na daljavo ste izgubili neposreden stik z vrstniki in učitelji. Digitalni pri-
pomočki so zamenjali šolske prostore. Daleč stran od učiteljev in vrstnikov ste 
morali sami prevzeti odgovornost, kako boste spremljali pouk, kakšno bo vaše 
sodelovanje in koliko ste pripravljeni vložiti v usvajanje novih znanj. Naj vam 
bodo vse pozitivne odločitve, ki ste jih bili primorani sprejemati sami, tudi vodi-
lo za prihodnost. Želja učiteljev kot staršev je, da z odraščanjem postajate 
čimbolj samostojni in odgovorni. Družbene razmere so vam odvzela druženja, 
socialne stike, hkrati pa ste postajali samostojni in odgovorni. Menim, da vam 
je to v veliki meri tudi uspelo.  
 
Spoštovani devetošolci, želim vam, da boste zmogli tudi v vašem nadaljnjem 
življenju sprejemati prave odločitve, ne glede na situacije, v kateri se boste 
znašli. Ne pozabite na druženja, sproščenost in razigranost ter ustvarjanje 
medsebojnih lepih odnosov. Srečno. 
Franc Renko 

Tjaša Hafner Korošec, 9. a 



Že davno je tega, ko so se naše poti prvič križale in smo skupaj pilili prve angleške 
pesmice. Nekateri zelo zavzeto, drugi pa z veliko mero pritoževanja in upiranja. A 
skozi vsa ta leta so se tudi najbolj trmasti vdali. Ponosna sem na vsakega izmed 
vas in vam hvaležna za vsako lekcijo iz potrpežljivosti in vztrajnosti, ki sem je bila 
deležna zlasti v zadnjih letih, ko ste občasno le nemo strmeli vame in je bil vsakr-
šen odziv že velika zmaga. A že to, da vas vidim, je bil velik korak od krogcev in 
tišine na zaslonu. 
Ne pozabite, zmorete vse, od prižiga kamere pa vse do sodelovanja in fenomenal-
nih spisov, le malček truda je potrebnega. 
Lea Kofler 

Vidim vas kakor bogat pomladno-poletni šopek cvetlic, v katerem so povezane raz-
nolike rože. Vsaka na svoj način prispeva, da je šopek ubran, da deluje razigrano 

in sproščeno, a urejeno. Tudi pri vas je vsak našel svoje mesto in priložnost, da se 
izkaže in prispeva k skupni lepoti. Veselim se, da sem lahko spremljala vaš napre-

dek, da ste zrasli v prijazne, kulturne, radožive, ustvarjalne mladostnike. Želim vam 
srečno, uspešno in vedno s kvalitetnim življenjem bogato prijazno nadaljnjo pot. 

Marija Murenc 

Znanje je zaklad, ki vedno spremlja svojega lastnika. (kitajski pregovor)  
Lepo je bilo z vami deliti ta zaklad. Veliko poguma in uspehov pri nadaljnjem šola-
nju vam želim!  
Melita Banjac 

Bina Š. Žmavc pravi, da je svet nepredstavljive dolžine in širine, razlit čez nevidni 
rob neznanske prostornine. 9. c, 2018 sem z vami iz učiteljice zrasla v razredni-
čarko in od takrat smo kot rožice rasli skupaj. Hvala za neprecenljive izkušnje in 
nepozabne trenutke. Devetošolci, želim vam, da bi na poteh, ki jih boste ubrali, 
srečali le dobre, srčne in iskrene ljudi. Naj bodo vaše poti prepletene s prijatelj-

stvom, srečo in prijaznostjo. 
Katja Zver 

Enim razredničarka le en teden, drugim tri in pol 
mesece, tretji niste prišli na vrsto. V življenju ohra-
nite le lepe spomine na to obdobje in gradite spoš-

tljiv in vesel svet za vse.  
Marjeta Škarja 

Na svetu si, da gledaš sonce. 
Na svetu si, da greš za soncem. 
Na svetu si, da sam si sonce 
in s sveta odganjaš sence. 
(T. Pavček) 
 
Čim več sonca vam želim na vaši poti! 
Dragana Jurić 

Angleški skladatelj Benjamin Britten je 
zapisal: Učenje je kot veslanje proti 

toku. Takoj ko prenehaš veslati, te od-
nese nazaj.  

Zato vam za naprej želim obilo volje, 
uspeha, mirnega vetra na tem toku, 

predvsem pa zaupajte vas, sanjajte in 
vse se vam lahko uresniči. 

 
Jasna Ferme 

V življenju vam želim, da boste počeli vse kar si želi-
te in uspešno zaključili nadaljnje šolanje. 

Zlatka Verbec 

Izabela Stres, 9. a 



Še včeraj sem gledala navzdol v vaše počečkane zvezke, 
danes marsikoga pozdravim s pogledom navzgor. Ponosno 
gledam na skoraj odrasle obraze in si želim, da ohranite do-
bro, ki sem ga videla v vas. Upam, da se boste na čas skup-
nega druženja spomnili z nasmeškom in nostalgijo. Sama 
vem, da sem rasla z vami.    
Maja Premrl 

Zaupajte vase, bodite vztrajni, pogumni in drzni. Z lahkimi in 
veselimi koraki se podajte na pot, polno priložnosti in nepo-

zabnih doživetij. 
Zorka Herman 

Včasih nagajivi, drugič potrpežljivi. 
Navihani tako, da lušno je bilo. 
Športali ste radi, saj ste še res mladi. 
V srednjo šolo hitite, svoje sanje zaživite. 
V ponedeljek je slovo, da mi bo še dolgo hudo. 
Nada Vene 

Želim vam lep zaključek šolskega leta, 
ki ga ne boste pozabili še leta in leta. 
Vedoželjnost naj vas žene naprej 
in ne se ustrašiti nobenih mej. 
Bodite odkritosrčni, trdni in odločni. 
Pomagajte si, saj ste skupaj bolj močni. 
Čez poletje si naberite novih moči, 
v srednji šoli spoznajte nove ljudi. 
Imejte dobro srce in odprte oči 
in seveda čim manj mladostnih skrbi. 
Anja Peternel 

Na vaši novi življenjski poti vam želim 
le najboljše. Z življenjskimi izzivi se 
spopadajte z veliko energije, trmo in 
vztrajnostjo. Spremljajo naj vas poln 

koš zdravja, vreča sreče ter polna tor-
ba smeha. Iz svojega primeža pa naj 
vas nikoli ne izpustita prijateljstvo in 

ljubezen. Srečno! 
Barbara Može Černe 

Razvijajte svoja močna področja in po-
gumno sledite svojim željam in ciljem. 
Na vaši življenjski poti pa vam želim 

obilico uspehov, ljubezni, ustvarjalnosti 
in sreče. 

Saša Kopač Jazbec 

Izredno prijetno je bilo z vami ti dve 
šolski leti pri urah kemije. Želim vam, 
da se boste na svojih življenjskih pre-
lomnicah in razpotjih vedno prav od-
ločili. Najpomembneje pa je, da živite 
svoje sanje in svoje življenje. Vse 
dobro. 
Nataša Pozderec Intihar 

Nedvomno so bile ure z 9. b prepletene s 
sproščenostjo, toplino in neulovljivo nagaji-

vostjo. Dragi devetošolci in devetošolke! 
Uspešno širite meje poznavanja sveta okoli 

sebe. 
Nataša Škorjanc Strnad 

Z vami je bilo res zelo prijetno. Ste srčni, iskreni, razigrani, zvedavi, hudomušni, 
prilagodljivi, ko je potrebno, tudi zelo delavni in zbrani. Takšni ostanite še naprej. 
Verjamem, da se boste uspešno podali na nove, še neraziskane poti in tam ble-
steli na svojih najmočnejših področjih. Iskreno verjamem v vas! Pogrešala vas 

bom. Vse dobro vam želim prav na vseh poteh.  
Kristina Šturm 

Ivo Bavec, 9. b 

Neža Staroveški, 9. c 

Ostanite takšni kot ste, igrivi, nagajivi, 
veseli, zabavni, sproščeni, seveda pa 
tudi preudarni in spoštljivi. SREČNO v 

novo življenjsko obdobje!    
Nina Brumen 



 

Ne živi v preteklosti, ne sanjaj o prihodnosti,  

osredotoči se na sedanji trenutek.  

Buda 


