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1. Za letošnjo pozitivko si bila izbrana ti. Kako si se počutila, ko si to izvedela? 
Zanimivo, saj sem vedela, da imam možnosti, a ne tako velike. 

2. Kako oz. kje si izvedela za to tekmovanje? 
Povedala nam je razredničarka na razredni uri. 

3. Povej kaj o sebi! 
Vedno sem nasmejana, oddajam pozitivno energijo. Rada grem ven, da se med šolo malo 
sprostim. Sem v dijaškem domu in mi je bilo zanimivo spoznati nov način življenja. 

4. Vsak človek ima dobre in slabe lastnosti. Katere so po tvojem mnenju tvoje dobre in 
katere tvoje slabe lastnosti? 
Rada sodelujem pri različnih akcijah za pomoč potrebnim ljudem (Anina zvezdica, Vesele 
nogice). Prevladujejo predvsem dobre lastnosti, slabih pri sebi ne vidim. 

5. Dobro vemo, da si vsestranska. Na katerem področju pa si najuspešnejša? 
Na likovnem področju, saj zelo rada rišem. 

6. Vsaka pot se začne z napornimi začetki. Kakšni so tvoji? 
Na splošno je začetek srednje šole naporen, saj se je vse spremenilo. Prav tako v dijaškem 
domu, kjer je drugačen način življenja. 

7. Imaš kakšen moto, ki te spremlja skozi življenje? 
Če padeš sedmič, se moraš pobrati še osmič. 

8. Ali si morda že kaj razmišljala o svoji prihodnjosti? 
Najprej si želim zaključiti srednjo šolo s čim boljšim uspehom (odličen). Želim si, da bi kasneje 
v življenju postala uspešna zobozdravnica. 

9. Imaš veliko prostega časa? Kako ga preživljaš? 
Nimam veliko prostega časa. Vzamem si ga med učenjem. Porabim pa ga zelo koristno. 
Velikokrat grem na obisk h kakšnemu prijatelju, v naravo. Rada grem tudi v naravo teč. Med 
vikendom ga imam več kot v Ljubljani. Posvetim ga predvsem družini. 

10. Ali bi dijakom naše šole želela kaj povedati, jim priporočati, da se bolj pozitivno 
usmerijo? 
Nasplošno velja rek: Za vsakim dežjem posije sonce, zato naj ne gledajo na vse pesimistično. 

11. Ali imaš stavek ali besedo, ki jo največkrat izrečeš? 
Hvala in dober dan. 

12. Zaključna misel. 
Vsakemu želim vso srečo. Uživajte življenje tako, kot je. Ne načrtujte prihodnosti, ker potem 
velikokrat pride do razočaranja. 


