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Numele:

Dezvoltare personală

Numele meu este Ana. Îmi place să mă 
joc jocuri video, să desenez și să alerg. 
Iau note mari la școală. Sunt foarte timidă 
și am dificultăți să vorbesc în fața mai 
multor oameni.

Numele meu este Raluca. Îmi place să 
fac spectacole și practic teatrul. Nu îmi 
place să desenez, dar iubesc tenisul. 
Îmi place la școală pentru că mă 
întâlnesc cu prietenii mei, dar orele de 
matematică sunt dificile pentru mine. 
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Numele meu este Tudor și îmi place să 
mă uit la filme. Îmi place să desenez și 
sunt foarte talentat. Scoala este dificilă 
pentru mine pentru că copiii râd de mine 
și de obicei stau singur. Chiar dacă este 
stresant îmi place să îi învăț pe ceilalți ce 
știu.
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