
INTERVJU S POZITIVKO ŠOLE  2012/2013 (MAŠA VAJDA) 

1. Zakaj misliš, da si bil/a izbran/a za pozitivca/ko šole? 

To zelo težko rečem, saj tega nisem pričakovala. Verjetno pa zato, ker sem rada dobre volje in 
rada pomagam komurkoli. 

2. Ali si vedel/a, da na naši šoli poteka to vsako leto, si se kaj pripravljal/a? 

Vedela sem, da to poteka, vendar se na to nisem pripravljala. 

3. Povej kaj o sebi! 

Rada plešem, rada sem v dobri družbi, obožujem čokolado, spoštujem tiste, ki spoštujejo 
mene in uživam življenje, dokler ga lahko. 

4. Katere so po tvojem mnenju tvoje dobre in katere tvoje slabe lastnosti? 

Najtežje vprašanje, a vseeno menim, da so delavnost, nasmejanost … dobre lastnosti. Slabe 
lastnosti pa verjetno trma, pa tudi zoprna znam biti. 

5. Dobro vemo, da si vsestranski/a. Na katerem področju pa si najuspešnejši/a? 

Trenutno bi lahko rekla v plesu, saj sem se pred kratkim udeležila svetovnega prvenstva.  

6. Pot do uspeha je vedno povezana z napornimi začetki. Kakšni pa so tvoji začetki? 

Moji začetki so že vse od vrtca, saj sem imela tako dobro vzgojiteljico, da sem se že pri njej 
navzela veliko delavnosti in pozitivnosti. Hkrati pa imam vedno podporo staršev, kar je zame 
najpomembnejše. 

7. Se držiš kakšnega mota, ki te vodi skozi življenje? 

Lahko rečem, da je moj moto Carpe diem. Uživaj dan, saj nikoli ne veš, kako bo jutri. 

8. Ali že imaš kakšne načrte za prihodnost? 

Imam, želim ostati v poklicu in hkrati si želim naprej študirati. 

9. Kako preživljaš svoj prosti čas? 

Kot večina najstnikov se rada družim s prijatelji, zraven pa še plešem in hodim na tečaj 
nemščine. 

10. Kaj priporočaš dijakom, da so bolj pozitivno usmerjeni?  

Mislite na dobre stvari in ne v vsaki novi stvari ali novem prijatelju najprej iskati slabih 
lastnosti , ampak dobre.  

11. Tvoj največkrat izrečeni stavek je … 

Rekla bi, da velikokrat rečem: bodi to, kar si. 



12. Zaključna misel ... 

Kljub vsem težavam nasmeh vedno pristoji in nas popolnoma nič ne stane, zato bom rekla 
samo: nasmehni se.  

 


