OD ŽELJE DO ŽELJE HITIM

Vsi imamo želje in ves čas si nekaj želimo. A nikoli nismo zadovoljni.
Jaz dobesedno hitim od želje do želje, vedno si nekaj želim, včasih TV,
kolo ali čevlje. Prejšnji teden sem si želel svojo hišo in kup denarja, a na
žalost vse ne gre. Veliko dobim in ne znam ceniti. Po nekaj tednih se
igrače naveličam in jo odvržem. Želim imeti to, želim imeti ono, a žal ne
morem imeti vsega.
Vem, da moram biti skromen, spoštljiv in moram biti vesel tega, kar imam
in kjer sem. Prav je, da si ne želimo preveč. Prav je, da imamo želje,
ampak v mejah normale in da jih znamo ceniti.
Moja mama mi vedno pravi: »Zdravi ljudje imajo tisoč želja, bolni pa le
eno samo.« Ni pomembno, ali si bogat navzven, ampak da si bogat v
svoji notranjosti.
Vid Borštnik, 6. a

KAKO NAJ SE PREDSTAVIM?
Bil je petek. Odvijala se je zadnja ura v tednu, bila je slovenščina. Učiteljica
nam je rekla, da za domačo nalogo predstavimo samega sebe.
Ko sem prišel domov, sem iz torbe povlekel zvezek za slovenščino in takoj
pričel z delom. V zvezek sem napisal, da imam rjave lase, rjave oči, črne hlače,
modro majico z logotipom moje najljubše NFL ekipe in bel pulover. Vse in še
več sem takoj napisal v zvezek. A hotel sem še opisati svojo osebnost. Vedel
sem, da sem malce otročji, a ostalo mi je delalo težave. Šel sem do ogledala in
se kar nekaj časa gledal. Trajalo je dolgo časa, da sem odkril, da je ogledalo zelo
uporabno: za urejanje frizure, urejanje sebe …, a ogledalo ne more pokazati
tistega v moji notranjosti.
V zvezek sem zato napisal: »Ko sem pisal svoj opis, sem si pomagal z
ogledalom, ki mi je pokazalo samo zunanjost, ogledalo pa mi ni moglo prikazati
mojega značaja.«
Anže Golub, 6. a

OD ŽELJE DO ŽELJE HITIM
Žela sem si novo kolo in mamico sem vedno spraševala, kdaj ga bom
dobila.
Mami mi je odgovorila: "Ko boš pridna." Bližal se je moj rojstni dan in že
nestrpno sem čakala na kolo. Končno je prišel ta dan. Zagledala sem
velik paket. Ko sem odprla darilo, sem zagledala veliko, staro, umazano,
popraskano kolo. Nisem vedela, ali naj se smejim ali jočem. Obrnila sem
se in vprašala mamico in očeta: "Ali sta resna!!?" Začela sta se smejati in
mami se je tako smejala, da so ji tekle solze po licih. Ves dan sem se
spraševala, če sta mi kupila novo kolo. Kmalu so prišli še ostali, mama,
ata in teta in vsak mi je dal darilo, ki je bilo stokrat boljše kot tisto staro
kolo. In končno sta mi mami in oče reka: "Pridi z nama, nekaj imava
zate." Lahko sem si oddahnila in komaj čakala, kar vohala sem že, kako
diši po novi barvi. Ko smo prišli, nisem videla ničesar. Znova sem
pogledala starša in si mislila: "Danes pa sta res razpoložena za šale.
Zopet smeh. Vprašam: »Zakaj smo prišli sem?« Odgovorila sta: "Odšli
smo malo na sprehod."
"JE LAHKO MOJ ROJSTNI DAN ŠE SLABŠI?" sem si mislila.
Minilo je eno leto. Napočil je dan, da si zaželim nekaj boljšega od
starega, umazanega in opraskanega kolesa. Zaželela sem si nov telefon.
Na moj rojstni dan sem odprla darilo in zagledala sem novo kolo, zraven
pa je bil nalepljen majhen listek. Prebrala sem ga in pisalo je:"Prosim, ne
teži za nov telefon!"

Neža Jenkole, 6. b

Od želje do želje hitim

Rad imam rojstne dneve, saj takrat dobim darila ali pa ovojnice, v katerih je
denar.
Rojstni dan bom imel 14. 8., danes pa smo 10. 8. Imel bom šest let in za šesti
rojstni dan sem se zaželel nov Lego chima grad. Videl sem ga pri prijatelju in mi
je bil zelo všeč, saj je imel veliko zanimivih lastnosti. Zato sem vzel tablico in
gledal na internetu vse novosti od lego chima. Veliko novih lego kock sem videl
in vse so mi bile všeč. Nato pa sem zagledal nekaj čisto drugega kot grad. Bila je
ladja Lego chima. Mami sem jo pokazal, če mi jo lahko kupi za rojstni dan in mi
je privolila, zato sem bil zelo navdušen. Po dveh minutah brskanja po spletu
sem videl ptiča iz Lego chima in vedel sem, da je to moja zadnja izbira. Nisem
več gledal, če je še kaj drugega, ampak sem samo čakal na svoj rojstni dan in na
darilo. Zelo počasi so minili ti dnevi, a ko sem dobil lego kocke, sem škatlo takoj
odprl in začel sestavljati mojega ptiča.
Sestavljanje je minilo zelo hitro in še danes ptič stoji na moji polici pri lego
kockah.
Jaka Reš, 6. b

