Ime in priimek dijaka/dijakinje:_______________________
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Vaja 1: Izkaznica šole in razreda
Pri izpolnjevanju vaje bom spoznal moje novo šolsko okolje.
V šolskem letu _________/__________sem se vpisal na (navedeni so podatki o
šoli):

Logotip šole

Moj/a ravnatelj/ravnateljica:_____________________________

V šolskem letu ______________ sem vpisan v/na__________________________________
razred______ oddelek__________ programa:
• vrsta in ime izobraževalnega programa ____________________________________
• naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe____________________________________ .

Datum izpolnjevanja:
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Delovni listi so namenjeni, da izpolniš podatke o razredu, s tem boš podrobneje spoznal
razred, sošolke in sošolce.

Prvi podatki o razredu v šolskem letu _______________________.

Moj/a razrednik/razredničarka je:________________________________.
Moja matična učilnica je ______________ .
V razredu je na dan ________________, ____________ dijakov od tega __________ fantov
_________ deklet.

Struktura razreda:
Število
Fantje
Dekleta
Skupaj

Delež

100 %

Delež predstavite tudi v ustreznem grafikonu, pri tem ne pozabite na ključne oznake in
legendo!
Naslov:

Legenda:
fantje
dekleta

Datum izpolnjevanja:
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Če želiš lahko vpišeš imena novih sošolcev in sošolk ali pa na izvirnejši način predstaviš
razred.
Ime

Priimek

Telefon

Elektronska pošta

Skype, MSN, Google
Talk…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Datum izpolnjevanja:
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Vaja 2: Osebna izkaznica
Predstavil se bom in liste shranil v Mapo učnih dosežkov. Zapisal bom osnovne podatke,
dosedanje izobraževanje in dosežke na različnih področjih. Številčne podatke, ki so del moje
osebne izkaznice, pa bom predstavil v drugi vaji.
Podatki o dijaku, ki vodi mapo učnih dosežkov:

Ime in priimek:
Stalno bivališče:
(ulica, številka
poštna številka, kraj)

moja slika

Občina:

Moje dosedanje pa tudi novo šolanje:
Devetletka, ki sem jo
končal (ime):
Leto zaključka šolanja:
Razrednik/ razredničarka
v devetletki:
Če želiš vpiši uspeh, ki si ga
dosegel:
V šolskem letu __________
sem se vpisal na:

Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo
Erjavčeva 8
5000 Nova Gorica

V program:
Ob zaključki šolanja bom
pridobil naziv poklicne oz.
strokovne izobrazbe

Datum izpolnjevanja:
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Moji dosedanji dosežki na ostalih področjih:
Obkroži dejavnost, ki si jo v preteklem obdobju opravljal, in če si obkrožil da, povej katero.
Katera dejavnost?
Glasbena šola

Da

Ne

Znanje tujih jezikov

Da

Ne

Šport

Da

Ne

Tekmovanja

Da

Ne

Krožki
Še druge moje dejavnosti:

Da

Ne

Posebno bi se pohvalil pri naslednjih dejavnostih, kjer sem dosegel:

Datum izpolnjevanja:
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Vaja 3: Števila v mojem življenju
Števke so črke matematike in gradniki njenih besed - števil, ki se z logičnim
sklepanjem, pravili in zakonitostmi povezujejo v formule, funkcije in zveze, ki nas
obdajajo v resničnem, vsakdanjem življenju.

Preden se naučiš govoriti, takoj po rojstvu, še preden zakričiš svoj prvi "AAAA ..." in te
mama vsa srečna dvigne v zrak, se srečaš s števili in ta te nato spremljajo skozi celo življenje.
Ne verjameš? Pa poglejmo:

 Rodil si se:
DAN

MESEC

LETO

URA

MINUTA

 Tehtnica in ravnilo sta pokazala, da si ob rojstvu:
TEHTAL/a

BIL/a VELIK/a



Kmalu po rojstvu so ti ob vpisu v rojstno knjigo dodelili ENOTNO MATIČNO
ŠTEVILKO OBČANA (EMŠO):
dan
rojstva
DD

mesec
rojstva
MM

leto
rojstva
LLL

številka
registra
(50)

številka rojstva
000 – 499
moški
500 999

kontrolna
števka

Preveri, ali si pravilno zapisal/a svoj EMŠO:

Števila, ki so pomembnejša za življenje, imenujemo identifikacijska števila. Z matematično
formulo in kontrolno števko poskrbimo, da ne prihaja do napak v zapisu takega števila. Kako
lahko preveriš, ali si pravilno zapisal/a svoj EMŠO?
Vpiši EMŠO (brez kontrolne števke)
7

6

5

4

3

2

7

6

5

4

3

2

Pomnoži števki v stolpcu in zapiši
produkt

Seštej vse produkte v zadnji vrstici in zapiši vsoto, ki jo dobiš:
Deli število, ki si ga dobil, z 11 in si zapiši ostanek po deljenju:

Kontrolna števka tvojega EMŠO-a je število, ki ga dobiš, če od 11 odšteješ zgornji ostanek! Ali se
izide? Če se ne, preveri svoj EMŠO na osebni izkaznici.
Te zanima kaj "matematičnega" si pri tem izračunu uporabil/a? Skalarni produkt vektorjev in osnovni
izrek o deljenju števil.
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 V prihodnosti te čaka plačevanje davkov in osebni dohodek, zato moraš poznati tudi svojo
DAVČNO ŠTEVILKO:

Za večjo varnost podatkov ima tudi davčna številka, kot tvoj EMŠO, kontrolno števko, ki se izračuna podobno.

 Da se lahko predstaviš tudi "uradno", ti pomagata:
OSEBNA IZKAZNICA, zapiši si njeno serijsko številko:

POTNI LIST, njegova serijska številka je sestavljena iz črke in 8 števk:

 Skoraj gotovo je v tvojem življenju pomembna še ena številka, ta se včasih tudi
zamenja, pa vendar – tvoja telefonska številka. Zapiši si jo tako, da bi te nanjo lahko
priklicali tudi prijatelji iz tujine:

MOBILNI TELEFON:
Izstopna koda
države

0

vstopna koda
Sl
ij

klicna številka operaterja
(brez ničle)

telefonska
š ilk

0

(Ko zapisuješ številko stacionarnega telefona, je klicna številka operaterja enomestna.)
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 V spodnjo tabelo si lahko zapišeš še kakšno številko, ki je zate pomembna. Nekaj predlogov je že
zapisanih:
Številka transakcijskega računa
Številka hranilne knjižice
Serijska številka kolesa

 Za konec pa izpolni še spodnjo tabelico:
Današnji datum
Moja starost v dnevih*
*Namig: Seštej dneve v letih in mesecih od tvojega rojstva do danes......in ne pozabi na prestopna leta

Vsa števila, ki si jih vpisal v zgornje tabele, določajo tvoje življenje in so zate pomembna. V teku
življenja se bodo zgornjim številom pridružila še druga, nekatera pa se bodo zamenjala. Verjetno vseh
ne boš potreboval/a pri iskanju zaposlitve, priporočljivo pa jih je hraniti napisane ali si jih zapomniti,
saj nikoli ne veš, kdaj se podatki izkažejo za uporabne.

POZOR! Bodi zelo pazljiv/a tudi na zasebnost podatkov. Nekatera od zgoraj
navedenih števil, ki krojijo tvoje življenje, so le tvoja last in taka števila lahko
omogočijo nepoklicanim, da se v tvojem imenu okoristijo in kršijo zakone.

Datum izpolnjevanja:
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Vaja 4: Moji cilji
Kolikor dlje je cilj,
toliko več je možnih poti.
V življenju si postavljamo cilje, zato da jih lahko dosežemo in smo na to ponosni.
Prvi del vaje je namenjen spoznavanju bodočega poklica in tvojih dolgoročnih ciljev. Najprej razmislite o
svojem bodočem poklicu in dopolnite naslednje misli.
Želim postati:

Želim znati:

Želim doseči:

Poklic, ki mi je všeč:

Želim delati oz. biti zaposlen (predstavi podjetje):

Logotip šole
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Datum izpolnjevanja:

Določite si vmesne cilje, ki vam bodo omogočili doseči vaš poklicni cilj.

V šolskem letu ______________ želim doseči:

Kako bom dosegel zastavljene cilje?

Datum izpolnjevanja:
Ta del vaje izpolnjujete lahko sredi šolskega leta.
Težave pri doseganju ciljev:

Kaj vse mi bo letos uspelo doseči:

Težava, zaradi katerih mi ciljev ne bo uspelo doseči v tem šolskem letu.

Datum izpolnjevanja:
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Konec šolskega leta preglejte dosežene cilje in sporočite različne ugotovitve, da bi stvari lahko naslednje šolsko
leto izboljšali.

Doseženi cilji v šolskem letu _____________ / ______________.
1. Cilje sem dosegel / delno dosegel / nisem dosegel. (Obkrožite tisto besedo, ki najbolj odgovarja doseganju
vaših ciljev v tem šolskem letu.)
2. Z uspehom v šolskem letu sam zadovoljen / delno zadovoljen / nezadovoljen. (Obkrožite tisto besedo, ki
najbolj odgovarja doseganju vaših ciljev v tem šolskem letu.)
3. Predmet/ modul, ki mi je bil najbolj všeč

4. Predmet, ki mi je povzročal največ težav

5. Pohvalil bi profesorje

6. Pohvalil bi sošolce

Razmisli in poskusi napisati, po čem si boš letošnje šolsko leto najbolj zapomnil.

V letošnjem šolskem letu me je najbolj motilo
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Sošolcem bi sporočil

Razredniku / razredničarki bi sporočil

Profesorjem bi sporočil

Datum izpolnjevanja:
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Vaja 5: Kaj me motivira
V osnovni šoli sem se učil, ker:

V srednjo šolo sem se vpisal, ker:

Za ta poklic sem se odločil, ker:

OBKROŽI
Menim, da je izobrazba pomembna / nepomembna za uspeh v življenju.

Zakaj meniš, da je pomembna oz. nepomembna?

Datum izpolnjevanja:
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Vaja 6: Sedmero inteligentnosti
Na voljo imamo sedem različnih inteligentnosti …

Vsaka vrsta inteligentnosti je zbirka sposobnosti in vsako od teh sposobnosti moramo
nenehno razvijati. Potrudi se za izboljšanje svojih sposobnosti in razvijajte področja, ki jih ne
obvladate dobro!

Mapa učnih dosežkov

To sem jaz stran

_

SAMOOCENA INTELIGENTNOSTI

Spodnje trditve so vezane na sedem vrst inteligentnosti. Služile ti bodo za razmislek
o tvojih močnih in malo manj močnih inteligentnostih. Preberi vsako trditev in
zapiši, koliko se z njo strinjaš.
1
nikakor se ne
strinjam

2

3

4

5
popolnoma se
strinjam

Vpišite vaše strinjanje tukaj 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Uživam pri reševanju miselnih problemov.
Imam dobro ravnotežje in uživam v telesnem gibanju.
Veliko berem (knjige, časopise, revije).
Uživam v skupinskem delu.
Zlahka si vidno predstavljam dogodke.
Občutljiv/a sem za razpoloženje in čustva ljudi, ki me obkrožajo.
Moj besednjak je obsežen in ga zlahka uporabljam.
Nimam težav pri delu s številkami in reševanju matematičnih problemov.
Poslušanje glasbe vpliva na moje razpoloženje in počutje.
Podatke, na primer telefonske številke, si zapomnim z ritmičnim ponavljanjem.
Dobro poznam samega/samo sebe in razumem vzroke lastnega vedenja.
Slikovno gradivo mi zelo pomaga pri učenju.
Spreten/na sem pri različnih ročnih delih.
Pogosto učinkovito pomirim prepire med prijatelji.
Rad/a rešujem miselne uganke in logične probleme.
V tujih mestih se dobro znajdem.
Največ si zapomnim, če poslušam predavanja ali se pogovarjam o določeni temi.
Rad/a računam.
Najbolje se naučim stvari, ki jih moram narediti z lastnimi rokami.
Učenje se mi zdi smiselno, če najdem nekaj uporabnega zase.
Rad/a razmišljam na glas, postavljam vprašanja in debatiram o problemih.
Rad/a pomagam ljudem v težavah.
Pogosto razmišljam o svojih čustvih in dejanjih.
Zlahka se spomnim odlomkov določenega glasbenega dela.
Uspešen/na sem pri različnih športih.
Sem dober/a opazovalec/ka in pogosto opazim stvari, ki jih drugi ne.
Uživam v ustvarjanju glasbe.
Rad/a imam družabne in športne igre, ki vključujejo druge ljudi.
O problemih rad/a razmišljam med aktivnostmi, na primer med tekom ali hojo.
Imam občutek za ritem.
Poznam svoje močne in slabe strani.
Brez večjih težav rešujem matematične probleme.
Znam pojasniti težke in zapletene vsebine na razumljiv način.
Pogosto analiziram svoje sanje.
Z lahkoto si predstavljam različne postavitve pohištva v sobi.
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TOČKOVANJE

K številki posamezne trditve pripiši pripadajoče točke. Na koncu seštej točke za posamezno
vrsto inteligentnosti. Maksimalno število točk pri posamezni vrsti inteligentnosti je 25.
trditev

INTELIGENTNOST

jezikovna

točke

matematična/
logična

trditev

vidna/
prostorska

trditev

17.

21.

33.

skupaj

1.

8.

15.

18.

32.

skupaj

5.

12.

16.

26.

35.

skupaj

9.

10.

24.

27.

30.

skupaj

4.

6.

14.

22.

28.

skupaj

11.

20.

23.

31.

34.

skupaj

2.

13.

19.

25.

29.

skupaj

točke
točke
trditev

medosebna

točke

avtorefleksivna/
znotrajosebna

trditev
točke
trditev

telesna/gibalna

7.

točke

trditev
glasbena

3.

točke

Pri vsaki vrsti inteligentnosti pobarvaj pripadajoče število kvadratkov. Tako si boš lažje
predstavljal/a, kako so le-te izražene pri tebi.
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Premisli, kako se izraženost posamezne vrste inteligentnosti kaže v tvojem vsakdanjem
življenju.
(Npr. ravnokar si spoznal, da imaš visoko izraženo jezikovno inteligentnost in res opažaš, da
si dober v besednem izražanju, da si v osnovni šoli zelo rad pisal spise, tekmoval za bralno
značko, prebiral različne knjige, da si dober v tujih jezikih …)

Za vsako inteligentnost napiši nekaj poklicev, pri katerih pride najbolj do izraza.
INTELIGENTNOST

POKLICI

jezikovna
matematična/
logična
vidna/
prostorska
glasbena
medosebna
avtorefleksivna/
znotrajosebna
telesna/gibalna
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Za poklic, za katerega se izobražujem, so po mojem mnenju najpomembnejše naslednje tri
inteligentnosti:
INTELIGENTNOST

pojasnilo, zakaj je po tvojem mnenju ta inteligentnost
pomembna

Datum izpolnjevanja:

Viri in literatura:
Gardner, H. (1995). Razsežnosti uma: teorija o več inteligencah. Ljubljana: Tangram.
Kompare, A., Curk, J., Rupnik Vec, T. in Vec, T. (2004). Psihologija: spoznanja in dileme (delovni zvezek).
Ljubljana: DZS.
Rose, C. (1993). Umetnost učenja. Ljubljana: Tangram.
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Vaja 7: To sem jaz
Izberi eno izmed slik, ki te bolj predstavlja, in pod njo napiši TO SEM JAZ!

_________________________________

_________________________________

Zakaj si se tako odločil?
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KDO SEM JAZ?
Spodaj je dvajset stavkov, ki se začenjajo z Jaz sem … Vsak stavek dopolni tako, da ga
dopišeš s svojim opisom, kdo si; odgovori se ne smejo ponavljati. Odgovarjaj spontano in
primerno hitro.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.
JAZ SEM _____________________________________________________________.

Datum izpolnjevanja:
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Vaja 8: Učni stili
Spodnje trditve so vezane na tvoj način učenja. Pri vsaki trditvi zapiši, kako pogosto ta velja
za tvoj način učenja.
1
nikoli

2
redko

3
včasih

4
pogosto

5
vedno

Vpišite vašo pogostost tukaj 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Najlaže se učim, če si ogledujem skice, risbe ali grafe.
Med učenjem si obkrožim ključne besede.
Med učiteljevo razlago si veliko zapomnim.
Najraje se učim prek aktivnosti, samostojnega izvajanja eksperimentov in igre
vlog.
Snov si najbolje zapomnim, če se med učenjem sprehajam po sobi.
Pri pisanju testa točno vem, kakšna je stran, na kateri je napisan odgovor,
četudi ga ne vem.
Všeč so mi razprave o snovi, še posebej, če so živahne in v njih prihaja do
soočenja raznolikih pogledov.
Ko se učim, berem na glas in se pogovarjam s seboj.
Če prej ne pospravim sobe, se ne morem učiti.
Če informacije vidim, jih lažje razumem in si jih tudi prej zapomnim.
Snov lažje razumem, če se o njej pogovarjam s sošolci.
Najbolje si zapomnim tisto, kar sam/a naredim.
Še posebej težavna so zame tista predavanja, kjer učitelj nima grafoskopa ali
česa podobnega, s čimer bi popestril razlago in kaj pokazal.
Pri pouku so zame pomembne praktične vaje, da lahko sam/a izkusim smisel
določene teme.
Razmišljal/a sem o tem, da bi si učiteljevo razlago posnel/a in si jo kasneje še
večkrat odvrtel/a.
Med učenjem ne sedim za mizo, ampak si izbiram različna mesta učenja (na
postelji, na tleh …).
Branje zemljevidov zame ni težko.
Raje imam ustna kot pisna navodila.
Pri učenju si pomagam z miselnimi vzorci.
Med učenjem glasno povzemam.
Snov si najhitreje zapomnim, če pri učenju uporabljam barve (barvice,
flomastre, markerje …).
Med učenjem snov podčrtujem.
Snov si rad/a posnamem na kaseto in se potem poslušam.
Ne morem dolgo sedeti pri miru.
Snov si živo predstavljam, včasih v podobah in sličicah.
Da bi si snov zapomnil/a, pogosto vadim s praktičnimi primeri.
Pred testom snov obnavljam v dialogu s sošolcem.
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TOČKOVANJE
K številki posamezne trditve pripiši pripadajoče točke. Na koncu seštej točke za posamezen
učni stil. Največje število točk ti pove, kateri učni stil je pri tebi najbolj izražen (maksimalno
število točk pri posameznem učnem stilu je 45).

UČNI STIL
SLUŠNI

VIDNI
1.
6.
9.
10.
13.
17.
19.
21.
25.
skupaj

3.
7.
8.
11.
15.
18.
20.
23.
27.
skupaj

GIBALNI
2.
4.
5.
12.
14.
16.
22.
24.
26.
skupaj

Vsak od nas ima svojo kombinacijo načinov učenja, pogosto pa en učni stil prevladuje.
• Če pri tebi prevladuje vidni stil, pri pouku piši in riši. Prosi za pisno in slikovno
gradivo.
• Če pri tebi prevladuje slušni stil, si veliko zapomniš že samo s poslušanjem učiteljeve
razlage. Beri glasno ali glasno povzemaj, kar prebereš.
• Če pri tebi prevladuje gibalni stil, se med učenjem gibaj. Snov izpisuj, obkroži ključne
besede …
NASVET:
Skušaj v svoje učenje vključiti vsa čutila, tako ga boš lahko še izboljšal/a!

Viri in literatura:
Kompare, A., Curk, J., Rupnik Vec, T. in Vec, T. (2004). Psihologija: spoznanja in dileme (delovni zvezek).
Ljubljana: DZS.
Tomič, A. (2003). Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
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Vaja 9: Europass

Europass Priložite fotografijo (neobvezno)
življenjepis

Osebni podatki
Priimek / Ime
Naslov
Telefon

Prenosni
telefon:

Telefaks
E-pošta
Državljanstvo
Datum rojstva
Spol

Zaželena zaposlitev /
zaželeno poklicno področje
Delovne izkušnje
Obdobje

Ločeno vnesite vsako bistveno delovno izkušnjo. Začnite z zadnjo. Če rubrika ni bistvena, jo
odstranite (glejte navodila)

Zaposlitev ali delovno mesto
Glavne naloge in pristojnosti
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor

Izobraževanje in
usposabljanje
Obdobje

Ločeno vnesite vse izobraževalne programe, ki ste jih zaključili. Začnite z
zadnjim.(glejte navodila).

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne
poklicne kvalifikacije
Glavni predmeti / pridobljeno
znanje in kompetence
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Naziv in status ustanove, ki je
podelila diplomo, spričevalo ali
certifikat
Stopnja izobrazbe po nacionalni
ali mednarodni klasifikacijski
lestvici

Znanja in kompetence
Materni jezik(i)

Navedite materni jezik (po potrebi navedite več maternih jezikov, glejte navodila)

Drug(i) jezik(i)
Samovrednotenje
Evropska raven (*)

Razumevanje
Slušno
razumevanje

Bralno
razumevanje

Govorjenje
Govorno
sporazumevanje

Pisanje

Govorno
sporočanje

Jezik
Jezik
(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Socialna znanja in kompetence

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo
odstranite.

Organizacijska znanja in
kompetence

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo
odstranite.

Tehnična znanja in kompetence

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo
odstranite.

Računalniška znanja in
kompetence

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo
odstranite.

Umetniška znanja in kompetence

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo
odstranite.

Druga znanja in kompetence

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo
odstranite.

Vozniško dovoljenje
Dodatni podatki
Priloge

Navedite, ali imate vozniško dovoljenje, in dodajte, za katero kategorijo motornih vozil
velja. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite.
Vključite druge koristne podatke, npr. kontaktne osebe, priporočila itd. Če rubrika ni
bistvena, jo odstranite.
Naštejte morebitne priloge. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite.

Datum izpolnjevanja:
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Vaja 10: Vizija šole
Na spletni strani šole je med drugim zapisana tudi vizija šole - odgovor na vprašanje Kaj je naš cilj? Kaj želimo
doseči?

Spodnja slika ponazarja bistvo te vizije …

Kako si jo razlagaš?
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Spodaj je zapisanih pet vrednot, ki odlikujejo našo šolo. Razvrsti te vrednote glede na to, kako
pomembne so po tvojem mnenju na poti doseganja kvalitetne izobrazbe. Najpomembnejši
vrednoti pripiši številko 5, najmanj pomembni pa številko 1.
poštenost
razvijanje
sposobnosti in
potencialov
posameznika

spoštovanje
posameznika, njegove
drugačnosti in
enkratnosti

medsebojno
sodelovanje

dobri
medsebojni odnosi

Kateri vrednoti si pripisal največjo številko in je zate najpomembnejša? Zakaj?

Datum izpolnjevanja:
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