svet onežimo svet

KaKšno Slovenijo
Si ŽeliM

Moja Slovenija
Slovenija preprosta zelena je država,
že Valentin Vodnik je dejal, da njena lega je najprava.
Pisana zastava: bela, modra in rdeča –
to zagotovo naša je sreča.
Aljažev stolp vrh Triglava krasi,
nanj se vzpenjamo pravi Slovenci vsi.
Naša prestolnica lepa bela je Ljubljana,
za katero velja, da nikoli ni zaspana.
Kdor se tukaj srečati želi,
se pri spomeniku našega pesnika Franceta Prešerna dobi.
Vsako leto njen rojstni dan slavimo
in vse dobro, kaj dobro, odlično ji želimo.
Naj do svojih državljanov še naprej ostane
ljubeča, prijazna in čuteča.
Da zaradi svojih naravnih in kulturnih lepot ne bi postala preveč samovšečna,
želim si, da naša svoboda in slovenski jezik bila v njej bi večna.

Po domače je vse, prav po domače!
Ne maram tujinske šare v hiši!
Preprosta bodi izba, toda okusna;
ko človek odpre duri, naj občuti v
srcu: doma sem! Tista navlaka iz
nemških fabrik bi mi ostala tuja,
pa če bi do desetkrat preplačal in
deset let gledal! Domače življenje
se ne razodeva samo v besedi –
vsaka zavesa naj razodeva, vsak
prtiček, vsak stol; in vse bodi
drugo drugemu sorodno – naj se
ne prerekata preproga in tapeta ...
Sedli ste pa na divan, ko vam ga
nisem pokazal; ali bi storili tako v
našarjeni, gosposkohladni izbi?
Ivan Cankar: Hoja v šolo

Ema Kolmanko
Bolnišnični šolski oddelki Osnovna šola Ledina, Ljubljana
Kar je višji vrsti ljudi v hrano ali
v tolažbo, je zelo drugačni in nižji
stopnji skoraj strup.
Friedrich Nietzsche: Onstran dobrega
in zlega

Snežec beli vrh gora,
tebi sonček se smehlja;
gleda zvezda te lepo,
modro ljubi te lepo a pastirček sred miru
tebi vriska – juhuhu ...
Eva Zdolšek, Šola umetnosti Kaja Lukač

Josip Vandot: Kekec na volčji sledi
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Tisti, ki nima težav z vestjo
ob kraji igle, bo ukradel tudi
lokomotivo, če se mu za to ponudi
priložnost.
Rudi Ringbauer: Božje resnice

Demokracija je v tem, da izbereš
svoje diktatorje, potem ko so ti
povedali tisto, kar ti misliš, da
hočeš slišati.
Alan Coren: Daily Mail

Bodite neusmiljeno radodarni,
kadar vračate hudo človeku, ki je
prizadejal hudo vam. Če vam je
dal kamen, ko ste ga prosili kruha,
mu zavalite gôro na glavό.
Maksim Gorki: Malomeščani

Kadar se človek pogrezne na dno
življenjske revščine, se oprime
nebeških utvar.
Émile Zola: Lurd
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Ker sem imel usmiljenje z ljudmi,
sam nisem vreden zdaj usmiljenja.
Ajshil

Jaša Hmelak, Osnovna šola Oplotnica

Zakaj naj bi pridne roke hranile nesramneže in lenuhe
Da bo država vesela in zadovoljna, mora imeti predvsem takšne prebivalce. Naj vsak dobi, kar si
zasluži. Tisti, ki so pridni in delavni, naj dobijo največ. Tisti, ki so nedelavni, leni, nesramni ter
brez pravega odnosa, pa naj dobijo manj kot ostali.
Želim, da je cenjeno prav vsako delo in se nikogar ne izkorišča. Vsi moramo imeti dobre razmere za delo. Želim si, da bi Slovenija nadzirala tovarne in druge obrate tako, da bi proizvajali le
tisto, kar prebivalci resnično potrebujemo.
Vsi moramo imeti enake možnosti za izobraževanje, ne glede na to, iz kakšne družine si in iz
kakšnega okolja prihajaš. Naj bodo zakoni pravični za vse. Vsaka naložba naj bo upravičena - v
dobro vseh. Naj bo Slovenija država, ki stopa z ljudmi in za njih naredi vse, kar je mogoče.
Vsem vam, ki lahko pripomorete, da bo naša država uspešna, kličem – že poslanci bi morali
vestno izpolnjevati svoje dolžnosti, delovati za narod in ne le zase. Pravi politik mora biti pošten,
delaven in predvsem strokovnjak za svoje področje. Koristno je tudi, da dela s srcem, saj se tako
lažje postavi v vlogo državljanov in se iskreno trudi za blagostanje ljudi. Koliko vas je takih?
Žak Kravos
Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

Bilo je dovolj pojasniti, da mora
biti človek že izpisan, da bi lahko
pisal, in mora biti tudi spočet, da
bi začel.
Peter Sloterdijk: Prihajati k svetu –
prihajati k jeziku

Tisti, ki pomaga nedostojnim, ni
dobrohotnež, temveč bedak.
Ezop

Evangelij »nizkih« vleče navzdol.
Friedrich Nietzsche: Das
Philosophenbuch

V današnji čas korupcije,
prodanosti, mrtvila, sleparije,
bolezni, krivice, želodčarstva, sije
svetloba od človeka, ki stoji.
Srečko Kosovel: Pravica

Veliko bogastvo je veliko
suženjstvo.
Amadej Nemec, Šolski center Postojna

Seneka
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Druga plat brezmejne lastnine je
nujno brezmejna izguba, in v njej
tiči vzrok za melanholijo.
Peter Sloterdijk: Prihajati k svetu –
prihajati k jeziku

Gospod naj vas obvaruje
zapeljevanj sveta; užitki, ki vam
jih ponuja, so kratkotrajni, in
prav lahko trdimo, da je v njih
prekletstvo, ker propada boljše
duhovno načelo v nepopisnem
gnusu, v popolni onemoglosti,
otopelosti za vse vzvišeno.
E. T. A. Hoffmann: Hudičevi napoji

Zaljubljeni vase, se evropski
narodi gibljejo naprej s pogledom
usmerjenim nazaj … kot
Dantejevi zgrešeni preroki z
obrazom obrnjenim proti zadnjici.
Miroslav Krleža: Panorama pogleda,
pojava i pojmova

Ko človek izgubi svobodo, ni konca
spirali okrutnosti.
Laura Penšek - Kozmelj, Gimnazija Celje - Center

William Golding: Free fall
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Mislim, da jasen pogled prečisti
zavest, kakor žarek luči presvetli
gnijočo vodo.
André Gide: Ponarejevalci denarja

»Gospodarji« so odpravljeni;
zmagala je morala navadnega
človeka. To zmago je hkrati
mogoče jemati kot zastrupitev krvi
(ta zmaga je premešala rase med
seboj).
Friedrich Nietzsche: H genealogiji
morale

Potnih ljudi pri nas povečini ne
vidijo radi, redkega čaka prijazen
sprejem, ki pride od zunaj …
Homer: Odiseja

Postavil je nadzornika čez reveže,
pa ne da bi jih preganjal, ampak
da bi preiskoval, ali so res reveži,
zakaj pod plaščem hlinjene
pohabljenosti in izmišljenih ran
se skrivajo tatinske roke in pijano
zdravje.
Miguel de Cervantes: Bistroumni
plemič Don Kihot iz Manče

Meni drhti srce od strahu pred
hlapčevstvom.
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Srečko Kosovel: Človek

Lana Bernard, Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor

Želim si, da v Sloveniji ne bi bilo nasilja in terorističnih napadov. Da bi bilo dovolj delovnih mest
za vse. Da se ljudje ne bi lagali ali kradli. Da bi bila Slovenija še čistejša, kot že je.
Tit Ogrizek
Osnovna šola Simona Jenka Kranj

Želim si, da bi bila Slovenija vedno svobodna, ljubezniva in da ne bi nikoli bežala pred teroristi
in napadi.
Lara Zorec
Osnovna šola Selnica ob Dravi

Prišel bo čas, ko se bodo zanamci
čudili, da nismo sprevideli tako
očitnih stvari.
Seneka

Ljudje, ki niso zadosti odlični,
da bi videli brezdanje različno
stopnjasto razvrstitev in prepade
stopenj med človekom in človekom:
- taki ljudje s svojim »enak pred
bogom« so do zdaj gospodarili
nad usodo Evrope, dokler ni bila
nazadnje vzrejena pomanjšana,
skoraj smešna vrsta, čredna žival,
nekaj dobrodušnega, bolehnega in
povprečnega, današnji Evropejec.
Friedrich Nietzsche: Onstran dobrega
in zlega

Ubijejo človeka in priča pade v
nezavest. To je samo naravno. Če
pa zločini prihajajo tako na gosto
kot dež, potem jih nihče več ne
zaustavlja.
Bertolt Brecht: Umetnikova pot

Ali bomo mirno čakali, dokler se
tako ne namnože, da se zatiranju
ne bomo mogli več upreti?
Indijanski poglavar Tekumse
v knjigi Kako naj vam prodamo
modrino neba?

Planetu je pretila nevarnost. Če se
namreč kruhovca lotiš prepozno,
se ga ne moreš nikoli več znebiti.
Razširi se po vsem planetu.
Prevrta ga s koreninami. In če je
planet zelo majhen, kruhovcev pa
veliko, ga razdrobe v kose.
Zala Srnko, Osnovna šola Selnica ob Dravi

Antoine de Saint-Exupery: Mali princ
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Prisila zakona in usode se ga
ne dotakneta; v otroku je sama
svoboda.
Friedrich Hölderlin: Hiperion

Matija Jeram
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Zažarela sta kot železo. Duh
njunega mladega življenja ju
je oslepil. Zatipala sta drug po
drugem kot živalce. Tudi čutila sta
se, kot da se iščeta s krempeljčki.
Oh! Potem sta se poiskala
drugače. Čutila je, kako se je
vanjo utrnila njegova sveta volja.
V hipu je zacvetela. V hipu je bila
mati. S pogledom, ki pije, ga je
poiskala.

Dragi politiki! Lepo vas pozdravljam in vam sporočam, da bi bil vesel, če bi starši imeli večje
plače, ker bi bili bolj zadovoljni in imeli več časa zame! Želim si tudi, da bi v vseh krajih otroci
imeli lepe telovadnice!
Gašper Namestnik
Osnovna šola Selnica ob Dravi

Pavle Zidar: Njeni prostori

Tana Pintarič
Osnovna šola Simona Jenka Kranj

Spolno življenje ima pomembno
vlogo v življenju vsakega človeka.
Narava je ustvarila privlačnost
spolov, da bi zagotovila obstanek
človeškega rodu.
Nikola Tesla

Ali smete uživati, če veste, in v
vsakem trenutku to dobro veste, da
z lastnim življenjem niste vredni
srečnih doživetij?
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Stanislav Vinaver: Priče koje su
izgubile ravnotežu

Lea Celin, Gimnazija Ilirska Bistrica

V Sloveniji si želim, da bi se problem, ki ni le problem Slovenije, razrešil. To je plastika. Ljudje si
skoraj ne znamo več predstavljati življenja brez plastike. Ko bi le več uporabljali biorazgradljive
vrečke ali pa vrečke iz kartona. Skoraj vsak umeten izdelek je plastičen. Živali umirajo zaradi
plastike in kmalu bomo tudi ljudje. Kako se obnašamo do plastike, je velik napredek, da bomo
prepovedali slamice, plastične vrečke in bleščice.
Lejla Čimžar
Osnovna šola Simona Jenka Kranj

Odkar modernizacija vidno
napada starosvetne osnove
življenja in nad elementarnim
življenjskim procesom z
naraščajočo mobilizacijo izvaja
prav tolikšno nasilje kot najbolj
besna negibnost, »civilizacijski
proces« poraja nelagodje, ki poziva
k novim alternativam.
Peter Sloterdijk: K filozofski situaciji
alternativnih gibanj

V Sloveniji si želim, da ne bi bilo vojn, da bi skrbeli za naravo, da bi bilo več prijateljstva in manj
politike, da ljudje ne bi kradli, da bi varčevali z elektriko, nafto in naravnimi zakladi.
Boštjan Bidovec
Osnovna šola Simona Jenka Kranj

Na pragu njihovega praga, kakor
tudi na pragu pekla, bi moralo
pisati: »Opustite sleherno upanje!«
Victor Hugo: Človek, ki se smeje

Ko neka žival povzroča drugi
bolečino, to počne nedolžno; to
ni zloba – ona ne pozna občutka
zlobe. Žival ne povzroča bolečine
le zato, da bi v tem uživala – to
počne le človek.
Timon Grželj, Gimnazija Ilirska Bistrica

Mark Twain: Skrivnostni tujec
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Človek si z besedo sveti skoz temo.
Saša Vuga: Opomin k čuječnosti

Knjige imajo velik čar za tiste, ki
znajo izbirati.
Michel de Montaigne: Eseji

Poiskati si moramo takšne
umetnike, ki lahko iz narave
svoje duše sledijo vsemu v bistvu
lepemu in plemenitemu, da bo
naša mladina živela v zdravem
ozračju in bo deležna ugodnih
vplivov lepih umetniških del, kjer
koli se bodo dotaknila njenih ušes
in oči, ji kakor sapa prinašala
zdravja iz zdrave okolice in ji
od mladih nog zbujala čut za
posnemanje lepe besede, za
ljubezen do nje in za soglasnost
z njo.
Platon: Država
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Ne v miru ne v vojni ne grem na
potovanje brez knjig … Zakaj
nemogoče je povedati, koliko
utehe in tolažbe imam ob misli,
da so poleg mene in jih lahko
uživam, kadar si tega zaželim,
in ob spoznanju, v kakšno oporo
so mi v življenju. To je najboljša
popotnica, ki sem jo našel na svoji
življenjski poti, in zato kar se le da
obžalujem razumnike, ki jo lahko
pogreše.
Michel de Montaigne: Eseji

Nina Medvešček, Gimnazija Celje - Center

