INTERVJU S POZITIVCEM ŠOLE
Blaž Ožbolt, 1. L
1. Za letošnjega pozitivca si bil izbran ti. Kako si se počutil, ko si to izvedel?
Presenečeno, saj tega nisem pričakoval.
2. Kako oz. kje si izvedel za to tekmovanje?
Na šolski spletni strani.
3. Povej kaj o sebi!
Na vsako stvar rad gledam s pozitivne strani. V prostem času rad poslušam glasbo in se
ukvarjam s športom.
4. Vsak človek ima dobre in slabe lastnosti. Katere so po tvojem mnenju tvoje dobre in
katere tvoje slabe lastnosti?
Moje dobre lastnosti so, da sem prijazen, zelo rad pomagam ljudem in vsakega, ki je z mano,
rad nasmejim. Slaba pa je, da se včasih prehitro razjezim.
5. Dobro vemo, da si vsestranski. Na katerem področju pa si najuspešnejši?
Tega pa res ne bi vedel. Rekel bi, da sem na vseh področjih enak.
6. Vsaka pot se začne z napornimi začetki. Kakšni so tvoji?
Moji naporni začetki so bili v športu, saj sem na začetku imel kar veliko težav z zdravjem in
sem težje treniral.
7. Imaš kakšen moto, ki te spremlja skozi življenje?
Nikoli se ne vdaj, za dežjem vedno posije sonce!
8. Ali si morda že kaj razmišljal o svoji prihodnosti?
Zaenkrat še nisem veliko.
9. Imaš veliko prostega časa? Kako ga preživljaš?
Prosti čas med tednom imam samo zvečer od osmih naprej, ki ga po navadi uporabim za
poslušanje glasbe, učenje ali pa igranje igric.
Med vikendom imam pa več časa. Uporabim ga za druženje s prijatelji, za učenje in mogoče
za kakšen tek v naravi.
10. Ali bi dijakom naše šole želel kaj povedati, jim priporočati, da se bolj pozitivno
usmerijo?
Priporočal bi jim, da naj na slabe stvari gledajo tako, da se bodo popravile na dobro. Življenje
je prekratko, da bi na vse stvari črno gledali.
11. Ali imaš stavek ali besedo, ki jo največkrat izrečeš?
Vse bo v redu.

12. Zaključna misel.
Na vse stvari glejte s svetle strani, bodite nasmejani, bolje se boste počutili!

