
   

    
 

KAJ RAD/-A POČNEM V ŠOLI? 
 

d. Izdelujem stvari pri tehničnem pouku. 

f. Izdelujem stvari, ki sem jih sam/-a oblikoval/-a. 

b. Izvajam znanstvene poskuse. 

a. Kreativno pišem. 

e. Pomagam kot prostovoljec/-ka. 

g. Uporabljam računalnik, da se lažje naučim šolske snovi. 

b. Rešujem matematične naloge. 

d. Rišem in uporabljam barve, da so stvari videti lepše. 

c. Rad obiskujem ure športa.. 

f. Sestavljam stvari iz lesa. 

h. Slovenski jezik je moj najljubši predmet. 

e. Sodelujem s sošolci v skupini. 

a. Sodelujem v projektih ali berem knjige. 

c. Tekmujem v šolski ekipi (košarka, odbojka  …). 

h. Učim se tuje jezike. 

g. Uporabljam internet za iskanje informacij. 

b. Zanima me, kako in zakaj stvari rastejo. 
 

KAJ RAD/-A POČNEM V PROSTEM ČASU? 
 

a. Berem novice na in komentiram dogodke. 

h. Dopisujem si s prijatelji v tujini, da uporabljam tuje jezike. 

d. Fotografiram naravo, prireditve, prijatelje. 

b. Gledam oddaje z znanstveno vsebino. 

e. Hodim ven in se družim s prijatelji. 

d. Obiskujem galerije in koncerte. 

f. Oblikujem in ustvarjam nove stvari. 

g. Pišem računalniške programe. 

c. Plešem ali ohranjam dobro telesno kondicijo. 

e. Pomagam prijateljem. 

f. Popravljam stvari. 

h. Potujem in se sporazumevam v tujih jezikih. 

c. S prijatelji igram košarko, nogomet ali ostale športe. 

a. Berem leposlovje, a tudi leksikone, turistične vodiče, potopise.revije. 

g. Uporabljam računalnik za igranje iger in vzdržujem stike s prijatelji. 
 

Seštej, kolikokrat se pojavi posamezna črka. 
 

a: ………………………………. 

b: ………………………………. 

c: ………………………………. 

d: ………………………………. 

e: ………………………………. 



   

    
f: ………………………………. 

g: ………………………………. 

h: ………………………………. 

 
Na podlagi zgornjih rezultatov napiši črke, ki se najpogosteje uporabljajo: 
 
1…………….       
 
2………………    
 
3…………………                      
 

Razlaga dobljenih rezultatov 
 

a. Pisno sporazumevanje 
 

Primerne srednje šole zate: gimnazija, ekonomska šola, gostinsko turistična šola 
 

b. Delo s številkami in ukvarjanje z znanostjo 
 

Primerne srednje šole zate: gimnazija, tehnična gimnazija, srednje tehnične šole 
 

c. Šport 
 

Primerne srednje šole zate: gimnazije in druge srednje šole, ki imajo športne oddelke 
 

d. Kreativna umetnost: 
 

Primerne srednje šole zate: oblikovalske in umetniške šole, umetniška gimnazija 
 

e. Zdravstvo in sociala 
 

Primerne srednje šole zate: zdravstvene in vzgojiteljske šole 
 

f. Praktično delo 
 

Primerne srednje šole zate: srednje poklicne in strokovne šole 
 

g. Informacijska tehnologija 
 

Primerne srednje šole zate: računalniške in elektro šole 
 

h. Tuji jeziki 
 

Primerne srednje šole zate: splošne in klasične gimnazije, turistično gostinske šole 
 
 
Kakšno je tvoje mnenje o rezultatu? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si že prej razmišljal/-a o tej smeri izobraževanja ali si nad rezultatom presenečen/-a? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 


