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SEZNAM BESED - ZNAČAJ 
 
 
samozavesten 
optimističen 
radodaren 
zanesljiv 
praktičen 
previden 
iznajdljiv 
umirjen 
bister 
duhovit 
zgovoren 
družaben 
občutljiv 
plah 
čustven 
obdarjen z bujno 
domišljijo 
odločen 
glasen 
tih 
bojevit 
trmast 
nepotrpežljiv 
pošten 
pogumen 
resnicoljuben 
borben 
hitre jeze 
nepremišljen 
prepirljiv 
sebičen 
potrpežljiv 
premišljen 
vztrajen 
trmast/trmoglav 
varčen 
len 
sebičen 
zamerljiv 
pohlepen 
ljubosumen 
živahen 

družaben 
hiter 
zgovoren 
radoveden 
duhovit 
prebrisan 
površen 
nežen 
občutljiv 
čustven 
zaprt vase 
zaščitniški 
previden 
melanholičen 
čemeren 
občutljiv 
zamerljiv 
igriv 
odprte narave 
ponosen 
samozavesten 
ustvarjalen 
širokosrčen 
vtikljiv 
ukazovalen 
nestrpen 
sebičen 
vzvišen 
zaletav 
vesten 
vztrajen 
natančen 
pesimističen 
bister 
praktičen 
zanesljiv 
zadržan 
pretehtam stvari 
romantičen 
očarljiv 
sproščen 
vljuden 

diplomatski 
neodločen 
spogledljiv 
nečimrn 
lep 
hladen 
nevaren 
oster značaj 
bojevit 
vzkipljiv 
trmast 
ljubosumen 
sebičen 
pravičen 
pameten 
ljubeč 
občutljiv 
pogumen 
vesel 
prijeten 
topel 
prisrčen 
vedoželjen 
strpen 
odprt 
brezskrben 
družaben 
vztrajen 
resen 
razumski 
odgovoren 
zanesljiv 
vztrajen 
discipliniran 
ambiciozen 
tihe in mirne 
narave 
malce otožen 
ne pretirano 
čustven 
varčen 
skop 

vesten 
organiziran 
redoljuben 
pravočasen 
kar naprej 
zamujam 
zanesljiv 
družinski človek 
neodvisen 
resnicoljuben 
miren 
ljubezniv 
radoveden 
neposreden 
čuden 
občutljiv 
sanjav 
vraževeren 
neodločen 
odločen 
iskren 
velikodušen 
skop 
sramežljiv 
umirjen 
klepetav 
kujav 
načitan 
zabaven 
odprt 
sramežljiv 
sproščen 
natančen 
tekmovalen 
potrpežljiv 
iznajdljiv 
tople narave 
priljubljen 
osamljen 
otročji 
kritičen 
špoln energije
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Rad imam: 
življenje, polno 
sprememb 
mirno življenje 
spremembe 
potovanja 
da sem v središču 
pozornosti 

da ukazujem in kaj 
organiziram 
čistočo 
vrtnarjenje 
gospodinjenje 
lepe stvari 
prijetne ljudi 

druge dežele in 
kulture 
potovanja 
dobro hrano 
udobno življenje 
red 
tradicijo 

moderno 
tehnologijo 
akcijo

 
Moja močnejša stran: 
ročne spretnosti 
dober govornik 
bujna domišljija 
vodstvene 
sposobnosti 

trezen in umirjen 
nastop 
nisem zamerljiv 
nisem prepirljiv 
imam železno voljo 

imam ogromno 
energije 
hitro opravim 
dolžnosti 
umetniško 
nadarjen 

na druge delujem 
pomirjujoče 
si zapomnim vse 
datume 

 
 
Moja šibkejša stran/lastnost: 
spremenljive 
narave 
ne dokončam stvari 
pretirano kritičen 
lenoba 

vedno povem svoje 
mnenje, tudi če 
me nihče nič ne 
vpraša 
se potegnem vase 

se hitro užalim 
rad se (po)hvalim 
sem nagle jeze 
sem hitro užaljen 
sem hitro živčen 

vedno me kaj moti 
vse zadržujem v 
sebi 

 
 
Rad: 
plešem, plavam, smučam, drsam, igram košarko/rokomet/odbojko/tenis/ …, hodim v hribe, 
hodim v naravo, se sprehajam, jadram, kolesarim, pomagam drugim, se zatečem v svoj svet, 
berem, gledam filme, … 
 
Znam: 
se vživeti v čustva drugih ljudi 
se vživeti v težave drugih 
poskrbeti za druge 
spoštovati avtoriteto 
diskutirati, povedati svoje mnenje 
se posmejati na svoj račun 
se prilagoditi drugim ljudem 
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Ne maram: 
razkazovati čustev 
presenečenj 
nenavadnega 
vedenja 
si nenehno kaj 
sposojati 
dolgčasa 
šal na svoj račun 
dolgočasnih ljudi 
da me kritizirajo 

ljudi, ki se jim 
nikoli nič ne ljubi 
pomanjkanja čuta 
za humor 
fantov, ki se 
bedasto obnašajo 
deklet, ki se brez 
smisla hihitajo 
prepirov 
kričanja 

zlobnih ljudi 
grdega in 
neokusnega 
obnašanja 
sprenevedanja 
pretvarjanja 
vrtati v tuje 
skrivnosti 
razgrajačev 
zamujanja 

pozabljanja na 
dogovore 
biti vodja 
hoditi v šolo 
biti v središču 
pozornosti 
nereda 

 
 
 
 
 
Želim si: 
da bi se ljudje med 
seboj razumeli 
da bi bili ljudje 
drug do drugega 
strpni 
da ljudje ne bi 
imeli predsodkov 

doseči visok 
družbeni položaj 
da bi znal reči ne 
spremeniti svoj 
videz 
da bi znal bolje 
navezovati stike 

da bi postal slaven 
zaslužiti ogromno 
denarja 
naklonjenosti 
drugih 
biti urejen 

biti bolj 
potrpežljiv 
biti bolj priljubljen 
da ne bi bil tako 
počasen 

 
 
Bojim se: 
prihodnosti 
nenapovedanih obiskov 
da bi me prijatelj izdal 
da ne bo šlo po načrtu 
hoditi v šolo 
biti osamljen 
 
 


