
MOJ RAZRED 

  Pozdravljeni, moje ime je Katarina in hodim na OŠ Odvisnika Pera. Ime je res malo čudno, 

ampak kaj zato, saj je tudi moj razred čuden. V našem razredu nas je 15 in v njem je po 

mojem mnenju samo 5 navadnih ljudi. Ostalih 10 so pa neke vrste klika. Vsi vedno govorijo 

vsak o svoji tematiki.  

  Prva taka oseba je Liza Osebek . Ima dolge rjave lase in predirne modre oči. V razredu je 

največja opravljivka, ve vse o vseh ljudeh. Ko z njo  govoriš, jo vedno samo sprašuješ kdo, kaj, 

itd. … Njena najboljša prijateljica je Ema Predmetek. Ona vedno dopolni Lizine podatke, tako 

da sta skupaj kot nekakšen super duet opravljanja. Ona ti pove o kom ali o čem, s kom, koga, 

… Naslednji je Daniel Čas. On je, če se tako izrazimo, piflar. Vedno je točen v šolo, vedno 

odda nalogo pravočasno, vse svoje obveznosti pa tudi vedno uredi časovno. Če ga vprašaš 

kakršnokoli vprašanje, povezano s časom, npr. kdaj, od kdaj, koliko časa …, bo znal 

odgovoriti. Sledi mu še en fant z imenom Domen Kraj. Njegovi starši so zelo bogati, zato 

velikokrat potujejo v zelo eksotične kraje. In on se s tem pogosto hvali. Vedno nas prosi, naj 

ga vprašamo kje, kam, od kod … Ko ga to vprašamo, nam vedno začne opisovati svoja 

potovanja. V razredu imamo tudi Evo Način, ki nam vedno razloži, kako se ji je nekaj 

pripetilo. In obrazloži vse do natančne podrobnosti, kako se ji je kaj zgodilo. V njihovi skupini 

je tudi največja radovedna oseba na šoli Klemen Vzrok. Med šolskimi urami vedno učiteljice 

živcira z neprestanim vprašanjem zakaj, zakaj, zakaj … Vedno hoče izvedeti vzrok. Človek, ki 

največ jamra, je Jože Namera. Nikoli ne preneha. Ko nam učiteljica pove, da bomo šli npr. v 

hribe za športni dan , ta vedno vpraša, čemu je to potrebno. Nikoli se mu nič ne da, zato ga 

učiteljice najbolj ne obožujejo. V razredu imamo tudi dekle, za katero vemo, da bo postala 

političarka, in to je Klara Pogoj. Vedno predstavlja svoje pogoje in ves čas se pogaja z vsako 

osebo, ki ji pride naproti. Nikoli ti ne pusti zmagati v besednem dvoboju. Ima tudi svoj 

poseben vzdevek Pod katerim pogojem, res da je malo čuden, toda nikogar ne moti. Lojz 

Dopustek je take vrste oseba, ki vedno kljubuje človeškim merilom, nekateri bi rekli, da je 

čudežni deček, toda jaz mislim, da je samo predrzen. Vedno te preseneti, pogosto nam tudi 

pove, čemu je ''kljuboval''. Npr.: Kljub temu da je izpadla elektrika, je dokončal svoj električni 

izum. In kot zadnjo iz te klike imamo Kristino Prilastek. Kristina je zelo muhasta oseba, nikoli 

ne stoji na enem mestu, vedno se premika. Ni ravno običajna oseba, vsakič je drugačna od 

drugih, izstopa iz množice. Če bo nekdo nekaj naredil, bo ona ravno obratno. Zanimajo jo 

tudi govorice, zato se velikokrat druži z Lizo in Emo. Ko se z njima pogovarja, vedno sprašuje 

katera, čigava, itd. …  

  Hja, to je moj razred. In recimo, da je še kar v redu, čeprav malo čuden. 
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