
SEM TO RES JAZ? 

Mami mi pravi, da sem velika trma, kadar moram delati domačo nalogo. Včasih mi pomaga 

pri nalogi in mi ne more dopovedati, kadar nekaj nimam prav. Starejši ljudje mi pravijo, da 

sem prijazen in srčen, ker jim rad pomagam in jih lepo pozdravim. Včasih sem prava lenoba, 

ker se mi ne da pospraviti sobe.  Zelo rad govorim in me učiteljica Cvetka med poukom 

večkrat opozori. Mami pravi, da sem prava klepetulja. 

Alen Petrović, 5. b 

Sem prijazen in rad pomagam ljudem, če potrebujejo pomoč. Sem pa tudi 

nagajiv, še posebej, ko sem doma. Rad se ukvarjam z nogometom, ki ga tudi 

treniram. Zelo rad preživljam čas s svojimi prijatelji. Sem tudi dober učenec, 

najraje pa imam športno vzgojo. V prostem času rad poslušam glasbo. To sem 

jaz.  

Ian Borić, 5. B 

TO SEM JAZ 

Najrajši od vsega hodim na treninge in tekme odbojke. Vztrajam in redno 

hodim na treninge že tretje leto zapored. Za svojo športno opremo in 

pripomočke vestno skrbim. Vse mora biti čisto, urejeno in na svojem mestu. 

Moja športna torba mora biti vedno pripravljena. S svojimi soigralkami, ki so 

hkrati tudi moje prijateljice, se zelo dobro razumem. Tudi kadar zbolim, si želim 

na treninge in tekme. Tako sem trmasta, da staršem rečem, da bom šla na 

tekmo, pa tudi če z zlomljeno roko. To sem jaz. 

Ivona Saveljić, 5. b 

Dober dan! 

Sem Tara, pišem se Zohil. Stara sem deset let, poleti bom enajst. Hodim v Osnovno šolo Karla 

Destovnika-Kajuha. Imam brata Liama, mamo Sabino in atija Uroša. Zelo veliko govorim in 

sem zelo glasna. Vsi mi pravijo, da sem zgovorna in zaradi tega so mi dali vzdevek Sraka. Ko 

prepisujem, velikokrat narobe prepišem besede in mi zato mama reče, da sem površna. Pa 

nič ne pomaga. Veliko se družim in igram s prijatelji. V tem res uživam, ker sem zelo 

družabna. Rada ustvarjam in rišem. Hodim na plezanje in ritmično gimnastiko. Na plezanju je 

veliko starejših od mene, na ritmični gimnastiki pa sem najstarejša jaz. Na plezanju sem tudi 

druga najboljša, na gimnastiki pa najboljša. Plezanje treniram dve leti, ritmično gimnastiko 

pa pet let. Naslednje leto bom namesto gimnastike mogoče trenirala plavanje. Lahko bi rekli, 

da sem tudi zelo športna.  

Tara Zohil, 5. b  

  



SEM TO RES JAZ? 

Sem to res jaz? Naj pomislim. Sem kar prijazna, razumljiva, skromna. Zelo, zelo, zelo rada 

berem (še posebej knjigo Harry Potter, ker je res zelo carska), ne vmešavam se v druge stvari 

in sledim sebi in svojim sanjam. Recimo: pomagam drugim ljudem, če kaj potrebujejo. Če mi 

kdo kdaj česa ne dovoli, sem razumna in ne zahtevam veliko. Ne vmešavam se v stvar, v 

katere nisem vpletena in mislim s svojo glavo (pogledam in poskušam razumeti stvari, šele če 

mi res ni jasno, vprašam drugega za nasvet). Hvaležna sem za stvari, ki jih dobim ter kar  

radovedna. Zanima me tisto, česar ne vem. Ja, to sem res jaz. 

      Ela Ronchi, 5. B 

 

                                          

 

Moja površnost me je že velikokrat spravila v slabo voljo, večkrat pa stala dobre ocene. Pri 

testu bi vse rad naredil na hitro, pustil nekaj za konec, kasneje pa nato pozabil. Včasih je 

enaka situacija pri učenju. Vesel sem, da imam včasih občutek za pravičnost, včasih pa tudi 

ne. Trudim se biti pravičen do vseh, težko pa je gledati, kako nekdo daje prednost drugemu, 

ker mu je pač bolj všeč. 

Moja iskrenost marsikomu ne ugaja. Danes ljudje raje slišijo, da jim govoriš stvari, ki jim 

ugajajo, čeprav so neresnične.  

Doma so me učili in me še vedno opominjajo, naj ne bom sebičen. Vedno se trudim deliti 

svoje stvari.   

Ishak Kovačević 

 

                         

  



 

ALI SEM TO RES JAZ?  

Bil je lep večer. Luna je sijala z vso močjo in okoli nje so žarele zvezde.  

Ob deveti uri sem se ulegla v posteljo, saj je bil čas za spanje. Ko sem se zarila v mehko 

posteljo, sem začela razmišljati. V šoli smo opisovali svojega soseda in prijateljica me je 

opisala kot vedoželjno, radovedno, občasno površno, veselo, privoščljivo za DOBRE stvari in 

strpno. Zamislila sem se. Ali sem to res jaz? Ali to drži? Odgovora na to vprašanje sem se 

lotila tako, da sem utemeljil,a zakaj naj bi bila taka, zakaj taka. Ali sem vedoželjna? Želim 

vedeti čimveč o kakšnih zanimivih stvareh in o takih, s katerimi si širim splošno znanje o 

svetu, zato mislim, da to drži. Kaj pa radovedna? Raziskujem okoli hiše, v kateri sem s 

taborniki, pogledam v kakšno manjšo jamo in take stvari me zanimajo. Verjetno to pomeni, 

da sem radovedna. Hm, kaj pa površnost? Pri testih sem včasih res površna in zato izgubim 

marsikatero točko. Tako da sem površna, čeprav le občasno. No, da sem vesela, vem! Moj 

življenjski moto je: »Nasmehni se in življenje bo takoj lepše.« Privoščljiva za dobre stvari sem. 

Moji prijateljici Lindi sem privoščila, da je Leova punca (boga ona kasneje) in na splošno 

ljudem privoščim, da imajo v življenju srečo. Osebno tudi mislim, da sem strpna, ker z 

lahkoto ignoriram ljudi, ki me izzivajo (če hočem) in jim včasih kaj smešnega rečem nazaj, da 

ostanejo brez besed (to se pač naučiš, če živiš z mojim bratom). 

No, in tako sem si odgovorila na vprašanje Ali sem to res jaz? Zdaj lahko v miru zaspim. In že 

sem tonila v sanje, prijetne kot ta krasna pomladna noč. 

Katja Češnovar, 5. b  

 

 

 

 

 

 


