
 

 

V izzivu so dijaki ugotavljali, katere vrline, lastnosti in talente imajo, koliko se jih zavedajo in 

jih uporabljajo. Spoznanja so primerjali z oceno drugih, njim pomembnih ljudi (starši, brat, 

sestra …). Ugotavljali so, kje so razlogi, kadar se ocene vrlin bistveno razlikujejo. 

 

 

 

 



Vrline in prepoznavne lastnosti 

 

 

 

 

Pomembnost vrlin smo povezali s sodelovanjem v skupini/timu: katere so močne/šibke vrline 

članov? Kako lastnosti članov skupini pomagajo ali jo ovirajo pri izvedbi neke naloge? 

 

 

 

 

 



          

 

 

Dijaki so preverili poznavanje vrlin (in sošolcev) pri sestavljanju oglasov. To sploh ni bilo 

lahko. Enako zahtevno je bilo ugotoviti, koga oglas opisuje. 

 

 

               



Pisanje dnevnika je bila najzahtevnejša naloga, namenjena iskanju smisla v stvareh, ki jih 

počnemo v vsakdanjem življenju, razvijanju optimizma, samoregulacije, odgovornosti in 

zavedanja, kako in zakaj sprejemamo odločitve.  

 

 

Nekaj misli dijakov o izzivu: 

 

 

 

 

 

 

 

Naučila sem se, da se mi vsak dan dogajajo lepe 

stvari, pa jih prezrem. Spoznala sem, kako pomembno 

je biti hvaležen za stvari, ki »tečejo gladko«. Bolj sem 

ozavestila vrline, ki mi bodo kasneje pomagale. 

Spoznala sem, kako vidim sebe in kako me vidijo drugi 

in tako sem se zamislila … 

Ugotovil sem, da lahko 

nekatere vrline uporabim 

drugače. Odkril sem vrline, za 

katere nisem vedel, da sploh 

obstajajo.  

Izboljšal sem ljubezen do 

učenja, posledično tudi 

oceno pri matematiki. 

Naučil sem se biti hvaležen, 

posebej za manjše stvari, ki 

mi pred tem niso pomenile 

veliko. 

Do sebe sem preveč stroga, 

saj me drugi pri večini vrlin 

ocenijo višje. Do izraza 

močno pride moje 

navdušenje in spoštovanje 

lepote. Z voljo in malo 

drugačnim razmišljanjem 

nemogoče lahko postane 

mogoče :) 

Ugotovila sem, da se v 

enem dnevu zgodijo 

vsaj tri dobre stvari. 

Bolj sem začela 

opažati napake in 

vrline pri sebi. 

Bolje se spoznaš, jaz se sicer nisem. Menim, da bi potrebovali dosti več časa in posvečanja 

posamezniku. Odpre ti vrata v druge misli o sebi. 


