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PRIJATELJSTVO

Vsakič, ko dobimo novega sošolca, ga vzamemo v družbo. Ni važno od kod

prihaja, kakšne barve je, kakšne vere je, kako je oblečen in kako se obnaša. Lana,

Nika Shrrete in jaz smo prijateljice že od prvega dne v 5. razredu. Nikoli se nismo

skregale, če se pa skregamo, se pa hitro nazaj pobotamo. Lana je zelo prijazna, lepa,

pametna in zaupljiva. Nika je enako prijazna, lepa, pametna in zaupljiva. Shrrete je

moja sestrična. S puncami se vsak dan družimo na hodniku. Z Lano in Niko

hodimo skupaj v šolo in domov. Povabim jih k meni in se družimo, igramo z žogo,

plešemo. Smo zelo zaupljive in kamorkoli gremo, smo skupaj.

Esma

DRAGI JAN!

Prejšnji teden, ko smo bili na igrišču, je bilo zelo zabavno. Veliko smo se smejali. Si dober v

nogometu. Si prijazen in smešen. Upam, da boš takšen še naprej. Komaj čakam, da se

gremo spet na igrišče zabavat. Tudi kot prijatelj si mi všeč. Si zelo pameten in samostojen.

Komaj čakam poletje, da se gremo skupaj kopat k tebi domov. Kdaj prideš spet k meni?

Lepo se imej. In ubogaj starše.

Lep pozdrav, Teo





STRPNOST

Izbrala sem si Esmo, ker je zelo dobra

prijateljica. Je pametna, smešna, zanimiva.

Všeč mi je njen stil oblačenja. Všeč mi je, da

pove, kar misli in da se rada pogovarja z

mano. Je poštena. Če se skregamo, se hitro

pobotamo nazaj. Prijateljici sva že od prvega

dne v petem razredu. Skupaj hodimo na

avtobus, knjižnico in na plesne. Všeč mi je, da

imava obe radi matematiko, šport in

gospodinjstvo.

Lana

DOBRA BESEDA LEPO MESTO NAJDE

Opisala bom svojega najboljšega očeta na celem

svetu. Moj oče je zelo dober in gospodaren človek.

Vsakemu rad pomaga, še posebej, če je kdo v stiski.

Rad ima vse družinske člane. Zelo je spoštoval svojega

očeta, ki je umrl pred tremi leti. Za nasvet se

velikokrat obrne na svojo mamo in vem, da jo ima

rad, kot vsak otrok svojo mamo. Še posebno rad ima

svojo ženo in nas tri otroke. Velikokrat nas pohvali in

pove, da nas ima rad. Zna nas tudi okregati , kadar ne

ubogamo ali nagajamo. S svojimi sosedi se dobro

razume in jim pomaga, če potrebujejo pomoč. Ati

velikokrat reče: » Kar bi rad, da drugi storijo tebi, to

stori ti njim!« Babica velikokrat reče, da so starši

ogledalo svojih otrok. Zato sem zelo ponosna na

svojega očeta in ga imam rada, ker je tako dober in

iznajdljiv človek.

Zala





MOJA MAMA

Ti si me rodila, 

ti si me vzgojila.

Ti veš o meni vse,

veš kaj srce mi stre.

Mama je le ena sama, 

zame ti si prava dama.

Mame so najlepše na svetu,

so največji čudež v vsakem letu.

TJAŠA 





LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE

Besede so zelo močno komunikacijsko sredstvo. Z njimi lahko nekoga zelo prizadenemo, ali pa

prav nasprotno. Z lepimi in spodbudnimi besedami, lahko nekoga ganemo do srca. Zelo nam

bo hvaležen in z enako mero nam bo to dobroto povrnil. Z lepimi, toplimi besedami lahko

rešimo še tako zelo hudo in zapleteno situacijo. Pristen govor vedno prinese zmago. Besede, ki

so izrečene iz srca nam pomagajo prebroditi tudi najhujše težave. Dober prijatelj in pogovor z

njim, je kot sto zdravnikov. Najpomembnejše pa je to, da z lepo besedo omehčamo še tako

močno in trdno osebo. Dotaknemo se njegove nežne plati. Je pa res tudi to, da se dobro

vedno vrača z dobrim. Tako je tudi pri besedah. S pravimi bomo našli pravo mesto, zato jih

moramo vedno previdno izbirati. Raje dvakrat premislimo, preden izrečemo kaj, kar bomo

potem obžalovali. Ljudje oproščajo, pozabijo pa nikoli. Težke besede se zelo globoko zasidrajo

v nas in dolgo časa jih premlevamo. Vedno raje previdnejše izbirajmo besede, da ne užalimo

bližnjih. Z lepo besedo bomo dosegli veliko več, kot sicer. Bolj bomo prijazni, bolj bo prijazen

svet do nas …

Eva





STRPNOST

Obnašanje moje prijateljice Esme je čudno. Včasih je zelo prijazna, nad vsako besedo je navdušena,

vesela in zna sprejeti, če njena beseda ne pride v poštev. Spet drugič je jezna in se briga sama zase,

ampak to se ne zgodi pogosto. Je smešna, zabavna in nikoli nesramna. Pri likovnem pouku me vedno

prosi, da sediva skupaj. Pomaga mi pri matematiki in slovenščini. Skupaj se druživa v knjižnici, na

avtobusu in vse se veslo zdi.

Ampak, kaj je strpnost? Strpnost je, da spoštujemo druge ljudi. Da ga lepo sprejmemo v družbo, da smo

prijazni, potrpežljivi on da ga ne žalimo.

Nika

DRAGI LIAM!

Rad bi ti povedal, da si moj najboljši prijatelj. Ker si iskren, prijazen, nagajiv, smešen in ker

mi vedno stojiš ob strani. Ko si prišel k meni prespat, je bilo odlično. Cel čas sva se smejala.

To izkušnjo bi z veseljem še enkrat ponovil. Ravno zaradi tega, ker sva si tako podobna, sva

najboljša prijatelja. Res si zelo dobra oseba in prijatelj.

Tvoj najboljši prijatelj Luka



(NE) STRPNOST

Bodi strpen,

obrni se proč.

Ne padi v prepir,

pojdi po pomoč.

Če kdo te jezi,

nikar ga ne glej.

Raje se nasmej

in odraslim povej.

Liam


