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Kidričevo 

 
Spoštovani! 
 

Zmeraj, ko pridemo k prvi uri slovenščine, pišemo kakšen spis. Mogoče se predstavimo, 
pišemo o prijateljih… Mi smo pisali spis z naslovom: Če bi bila gospodarica/gospodar sveta. 

Potem smo jih prebrali. Če bi nas poslušali, bi bili osupli, kako razmišljajo dvanajstletni 
otroci. Nekaj mojih sošolcev je seveda napisalo, da bi v šolah vsi samo posedali in jedli 
sladkarije. Večina pa je razmišljala zrelo. Med odgovori so bili brez revščine, brez lakote, 

brez nasilja … Tudi sama sem pisala o tem. Kaj pa bi v spis napisali vi? Enako? Zamislite se. 
Mi smo le pisali, vi pa imate to možnost. Če ne boste spremenili sveta, boste spremenili 

Slovenijo in z njo tudi življenja mnogih. Zakaj je toliko lačnih? Zakaj, če pa imamo toliko 
hrane? Ker jo mečemo stran. Zakaj pa ne bi hrane, ki je ostala, ker je nismo vzeli, razdelili 
med ljudi? Bi to bilo narobe? Ne! Ljudje, ki beračijo na ulicah. Če jim daste denar, vržete 

kakšen evro v klobuk. Seveda jim pomaga, da si kupijo hrano. Kaj pa, ko jih zebe? Pomislite 
tudi kdaj na to? Toliko je stavb, dvoran, šol, ki so zapuščene. Zakaj jih ne sprejmete tja? Tudi 

nekatere šole so v takšnih razmerah, da se učenci ne morejo učiti. Kaj pa otroci, ki nimajo 
denarja, da bi se šolali naprej? Pomislite. Kaj če bi na njihovem mestu bili vaši otroci? Vaši 
vnuki. Bi res to dopustili? Šolnina je predraga. Vsak otrok si zasluži delati to, kar želi, ne pa 

to, kar lahko plača. In ta čudovita Slovenija! Gore, morja, doline, kotline, osupljive lokacije ! 
Kaj še nam manjka? Uporabite jo za turizem. Pa tudi Slovenci smo pokazali, da znamo skupiti 

skupaj. Ko smo zbirali denar za deklico, da je lahko odšla na operacijo v tujino. Če smo 
zmogli to, zmoremo še več. Stopimo skupaj v še večjem številu in pomagajmo otrokom. Če bi 
vsak, res vsak naredil le korak nazaj in za trenutek nehal misliti samo nase, bi naredil prostor 

za toliko ljudi, ki iščejo pomoč. Srečo lahko najdemo tudi v najtemačnejših časih, če se le 
spomnimo, da prižgemo luč.  
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