


Овај дневник припада
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

и све што у њему пише
је строго поверљиво. 

Не отварај!



Ово сам ја!

Овде залепи
своју фотографију.

Мој отисак прста

Умочи палац у мастило,
а затим овде остави отисак.

Мој срећни број
Да израчунаш свој срећни број, сабери број 

слова свог имена и презимена. Сабирај цифре 
све док не добијеш једноцифрени број. 

Резултат ће бити твој срећни број!
Пример:

Марија (= 6) Петровић (= 8)
6 + 8 = 14
1 + 4 = 5

Маријин срећни број је 5!



Зовем се:  

Мој надимак је: 

Колико имам година:  

Датум рођења:  

Место рођења: 

Мој хоби: 

Мој омиљени спорт:

Мој потпис



Висина у цм:
Тежина у кг:
Број ципела:
Моје особине: 

Обој очи са слике у боју својих очију!

Моја коса

Залепи овде прамен своје косе.

Моја лична карта



Моје усне

Намажи усне црвеним кармином,
а затим их притисни овде.

Пусти да се отисак осуши и добићеш
облик својих усана!

Највише ме плаши: ________________

______________________________

Највише ме охрабрује:  _______________

_______________________________



Моја личност
Овај тест ће ти помоћи да боље схватиш каква си особа и како те 

други виде. Одговори на свако питање, а затим погледај решења.

1. Девојчица из нижег разреда те је позвала на забаву. Шта ћеш урадити?

а) Бићеш посрамљена и нећеш отићи на рођендан.

б) Радо ћеш отићи на забаву. То је сјајан начин да упознаш нове људе!

в) Отићи ћеш на рођендан, али ћеш повести и другарицу.

2. Шта је за тебе школа?
а) Сјајно место за стицање нових знања.

б) Сјајно место за упознавање људи.

в) Сјајно место за стицање нових знања и упознавање људи.

3. Која је твоја омиљена животиња?
а) Лептир.

б) Папагај.

в) Делфин.
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4. Како се понашаш када си у великом друштву?

а) Држиш се по страни и слушаш шта други причају.

б) Поредиш себе са другим људима.

в) Увек си у центру пажње. Од тебе сви траже савет.

5. Које су твоје омиљене боје?

а) Ружичаста и љубичаста.

б) Наранџаста и жута.

в) Зелена и плава.

Решења
Највише одговора под а:
Ти си стидљива и романтична девојчица. Иако си повучена, 
они који те добро упознају схватају да си сјајна особа и добра другарица!

Највише одговора под б:
Ти си дружељубива и отворена девојчица, која привлачи   
пажњу смислом за хумор. Твоји пријатељи сматрају 
те главном у друштву!

Највише одговора под в:
Ти си мудра и зрела девојчица. Сви мисле да си
ве     ома паметна и да си одана другарица од које
радо траже савет.



Моја породица

Овде залепи фотографију
своје породице.

Чланови породице су најискренији пријатељи. Брат 
или сестра чуваће све тајне!



Чланови моје породице

Остали чланови моје породице:

Моја мама се зове: 

Колико има година: 

Датум рођења:

Мој тата се зове:  

Колико има година: 

Датум рођења:



Моја кућа

Ја живим у:  _______________________

Моја адреса је:  ___________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

      
Колико просторија има моја кућа:  

  Моја омиљена просторија је:
Њу највише волим јер: 



Моја соба
Нацртај овде своју собу:

У својој соби највише волим:


