
PROVJERI KAKAV JE TVOJ  

DRUŠTVENI OTISAK. 
Svatko ostavlja otisak u društvu.  

Odlikaš/ica 
Ništa ti ne može promaknuti. 
Uključen/a si u sve što se 
oko tebe događa i znaš kako 
pokrenuti stvari. Ti si motor. 
Samo pripazi, tanka je granica 
između odlikaša/ice i štrebera/
ice. I slobodno se odmori koji 
put, neće svijet stati ako ti ništa 
ne radiš.  

Rezultati:

Bod do 5 
Voliš sudjelovati i reći što misliš, 
ali te ponekad strah pogriješiti. 
Iz svih predmeta ti fali bod do 
5. Voliš druženja, škola ti je OK 
i ti si OK ako se ne brineš o tom 
bodu koji ti fali. 

Moš’ mislit
Priznaj, umorilo te i samo 
rješavanje ovog testa i čak si 
razmišljao/la da ga prepišeš od 
nekoga drugog. Kada te netko 
nešto traži ili pita, najradije bi 
odgovorio/la „Moš’ mislit“ jer 
ti se ne da mrdnuti. Tu i tamo 
pogledaj oko sebe, ne boj se.  

Ako baš moram 
Napravit ćeš nešto ako to 
od tebe učiteljica ili roditelji 
zatraže i ako baš moraš. Ako 
ne moraš, radije ćeš šutjeti. Ne 
voliš se isticati jer ne moraš. 
Druženje vidiš kao lajkanje 
tuđih storija. OK je ponekad 
nešto započeti prvi, čak i ako te 
nitko to ne traži. 

Većina odgovora u plavoj boji Većina odgovora u narančastoj boji Većina odgovora u zelenoj bojiVećina odgovora u ružičastoj boji
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1. JESI LI IKADA POMOGAO/LA NEKOME U NEVOLJI?
(npr. starici prijeći cestu, starijem susjedu otići u dućan, prijateljima iz 
razreda sa zadaćom i sl.)  

Nikada ne pomažem drugima. 
Samo nekoliko puta.  
Da, više puta do sada, ali ne uvijek. 
Uvijek pomažem drugima. 

2. KADA UČENIK/ICA IZ TVOJEG RAZREDA IZOSTANE S 
NASTAVE, JAVLJAŠ LI JOJ/MU ŠTO SE RADILO U ŠKOLI?
(gradivo, što je za zadaću, što treba donijeti za sljedeći put)

Nikada, ne da mi se.
Samo nekoliko puta do sada. 
Da, više puta do sada, ali ne uvijek. 
Uvijek javim što je bilo u školi.

3.  POSUĐUJEŠ LI SVOJ PRIBOR PRIJATELJIMA IZ 
RAZREDA KAD IM ZATREBA? 
(npr. pribor za slikanje, mobitel, knjige i sl.) 

Nikada ne posuđujem svoje stvari.
Samo nekoliko puta do sada. 
Da, više puta do sada, ali ne uvijek. 
Uvijek posuđujem svoje stvari.

4.  KAKO SE DRUŽIŠ S DRUGIM UČENICIMA?

Kad se družim s prijateljima, ignoriramo sve ostale. 
Kad se družim s prijateljima, uvijek izbjegavamo i 
zadirkujemo djecu koja nam nisu simpatična. 
Samo ponekad s prijateljima zadirkujemo i 
izbjegavamo djecu koja nam nisu simpatična 
Imam dosta prijatelja/ica, nikoga ne zadirkujem i ne 
izbjegavam. 

5. ŠTO RADIŠ SA STARIM IGRAČKAMA KOJE TE VIŠE NE 
ZANIMAJU? 

Sve stare igračke bacim. 
Većinu igračaka bacim, a neke čuvam.  
Bacim samo neupotrebljive igračke, ostale čuvam. 
Gotovo ništa ne bacim, neke čuvam, a ostale 
poklonim drugoj djeci.

6. RADIŠ LI KUĆANSKE POSLOVE?
(pranje posuđa, usisavanje, bacanje smeća i sl.)

Ne, nikada ne radim kućanske poslove. 
Radim kućanske poslove samo kada me netko iz 
obitelji zamoli. 
Uvijek napravim kućanske poslove za koje sam 
zadužen/a.
Radim sve kućanske poslove za koje sam zadužen/a, 
ali i neke druge kad vidim da ih treba napraviti.

7. VOLIŠ LI ŽIVOTINJE?

Ne volim nijednu životinju i nemam kućnog 
ljubimca.
Volim samo jednu životinju, to je moj kućni ljubimac. 
Volim puno životinja, ali na žalost nemam kućnog 
ljubimca. 
Volim puno životinja i imam kućnog ljubimca (ili više 
njih).

8. ŠTO BI NAPRAVIO/LA KADA BI TEBI ILI TVOJEM 
PRIJATELJU/ICI NETKO NA INTERNETU NAPISAO 
NEŠTO ČEGA SE BOJIŠ ILI ZBOG ČEGA TI JE 
NEUGODNO?

Šutio/šutjela bih o tome jer to nije važno, tko uopće 
ozbiljno shvaća internet.
Šutio/šutjela bih o tome iako bih osjećao/la strah ili 
nelagodu.
Rekao/la bih to prijatelju/ici u povjerenju. 
Svakako bih rekao/la roditeljima ili učiteljici, nitko 
me nema pravo uznemiravati.  

9. KAKO SE PONAŠAŠ KADA NAIĐEŠ NA NEKU 
PREPREKU?
(npr. izgubio/la si knjigu iz knjižnice, potrgao/la si posuđenu igračku, 
zaboravio/la napisati domaću zadaću, posvađao/la si se s bliskom 
osobom – bratom/sestrom/prijateljem i sl.)

Pravim se da se to nije dogodilo.
Pokušavam riješiti prepreku ako me to netko zatraži 
(učiteljica, roditelji). 
Pokušavam riješiti prepreku, ali odustajem ako mi je 
preteško. 
Nastojim riješiti prepreku čak i kada mi je teško.

10. KOLIKO SUDJELUJEŠ U DONOŠENJU ODLUKA U 
OBITELJI?
(npr. kako ćete provesti vikend, kamo ćete ići, tko će vam doći, 
hoćete li imati mačku/psa i sl.)

Nikada ne sudjelujem u odlučivanju (ne volim se 
uključivati ili obitelj ne traži da sudjelujem). 
Vrlo rijetko sudjelujem u odlučivanju (ne volim se 
uključivati ili obitelj ne traži da sudjelujem).
Često sudjelujem u odlučivanju (volim se uključivati i 
obitelj to traži od mene).
Uvijek sudjelujem u odlučivanju (jer mi je važno da 
se čuje i moj glas i obitelj to traži od mene).
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