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OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI 
KAKŠEN ČLOVEK ŽELIM POSTATI? 
 
7. b 
 
Izhodišče našega razmišljanja je bila knjiga Mali princ. 
 
 

 
Nekaj citatov: 
»Vse je odvisno od redoljubnosti,« mi je kasneje dejal princ. »Ko se zjutraj umiješ in 
urediš, moraš skrbno urediti tudi planet.« 
»Tam nekje je moja cvetlica. Moral bi jo soditi po dejanjih, ne po besedah.« 
»Če hočeš videti, moraš gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.« 
»Če kdo ljubi cvetlico, ki je edina med milijoni in milijoni zvezd, je srečen, da le oči upre v 
zvezde. Reče si: Tam nekje je moja cvetlica.« 
»Od vsakega smeš zahtevati le to, kar zmore.« 
 
Postati želim dober, pošten človek, ki s svojim delom pomaga drugim in koristi tudi sebi. 
Vem, da se vse dobro povrne in vse slabo zavrne. Postati hočem uspešen, da bodo starši, 
sorodniki ter vsi ostali ponosni name. S svojim poklicem bi rad pomagal drugim, zato 
želim postati zobozdravnik. Tega poklica mi niso predlagali ne starši ne kdo drug. 
Poslušal sem svoje srce, zato drugi ne morejo vedeti, kaj resnično hočem. 
Želim biti dober prijatelj, ki ga z veseljem prijatelji povabijo na pijačo in se z mano 
veselijo. 
Želim biti človek, ki mu lahko zaupaš, z njim žaluješ, se hecaš, celo jočeš. Takšen človek 
želim postati z razlogom: da pokažem ljudem, kako lahko je postati dober človek; da 
povem temu svetu, kaj je prav; ter da pokažem sebi in drugim, kdo v resnici sem. 
Je pa res, da vedno zmagati ni mogoče in se je včasih potrebno sprijazniti tudi s porazom 
in biti zadovoljen s sodelovanjem. 
LOVRO VALENKO 
 
Postati hočem prijazen, dober v športu in uspešno opraviti šolanje. 
Rad bi postal športnik, a če mi ne uspe, bom programer, saj mi je programiranje všeč. 
Poskusil bom ostati zdrav, nočem piti in kaditi ali se ukvarjati z drogami. Želim dolgo 
živeti. 
Če bom imel možnost, želim pomagati revnim. 
TOM LI DOBNIK 
 
Želim postati dober človek, ki nikoli ne bi zapadel v slabo družbo, ne kadil in preveč 
popil. 



Nikoli nočem biti nepremišljen. Imeti želim dobro službo in prijatelje. 
Vidim, da veliko otrok zaide v slabo družbo. Nočem, da se to dogaja, saj se začnejo 
drogirati. 
Nikoli ne bi rad škodoval okolju. 
Hočem postati srečen in zaposlen človek. Moram se naučiti prenesti poraze. Ceniti 
podarjeno, četudi ni lepo, a je iz srca. 
Moram znati ceniti tisto, kar imam. Nekateri bi bili srečni, če bi lahko imeli to, kar imamo 
mi. 
DANIJEL ČERVEK 
 
Želim postati dober in bogat človek. 
JAN ŽNIDARIČ 
 
 Želim si postati dober človek, da bi imela rada vse okoli sebe ter bila pripravljena nuditi 
pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Nočem postati slab človek ter ves čas gledati, kakšni so 
drugi. Ko bom odrasla, upam, da bom postala odgovorna in bom znala poskrbeti zase ter 
se odločati s svojo glavo. 
Upam, da bom postala delovna in poštena osebnost, čeprav me je strah brezposelnosti 
mladih. Takšni, ki niso zaposleni, po navadi ne znajo poskrbeti zase, zato velikokrat 
ostanejo doma pri starših. 
Upam, da bom pripravljena pomagati drugim, kajti vedno več ljudi trpi zaradi revščine. 
Želim si biti strpna, saj se zaradi nestrpnosti ter neupoštevanja pravil dogaja veliko 
nesreč. 
Upam, da bom upoštevala slogan: »Pomembno je sodelovati, ne zmagati.« 
Želim si biti pravična in spoštovati ter sprejemati takšne, ki so drugačni od mene, saj je v 
svetu preveč rasizma. 
Ljudje so pogosto malomarni, zato onesnažujejo okolje. Želim biti ekološko ozaveščena 
in odpadke metati v koš. 
Ne bom prelomila obljube. 
EVA ŽUNKOVIČ 
 
Želim postati dober, pošten človek. Želim tudi, da bi imel službo, normalno plačo in da bi 
bil srečen. Srečen bom tedaj, ko bom dal kakšen evro za bolne, žejne in lačne otroke, ko 
sosed ne bo gledal, ali ima večjo hišo ali novejši in hitrejši avto od soseda; ko ne bo 
razlike med revnimi in bogatimi; ko bo cel svet država, ko ne bo vojn za nafto, vodo in 
ozemlja. 
Želim postati dober starš in da svoje otroke poučujem o tem, da ni pomembno zmagati, 
ampak sodelovati, da so malenkosti pomembnejše od zmage; da je pomembno čuvati 
vodo in hrano, da osrečujejo, da imajo svoje misli in ideje in da so srečni s tem, kar imajo. 
LAZAR RAKOVIĆ 
 
Želim si postati uspešnejša kot doslej. Želim biti prijaznejša do drugih, da jih ne bi 
napačno sodila, saj sem jih do sedaj skoraj vedno. 
PIA ODER 
 
 Želim postati dober človek, ki bi osrečeval sebe in druge. 
Rada bi pomagala tistim, ki so v stiski; da bi bila pozitivna in samozavestna in ne bi 
razmišljala o negativnih stvareh. 
Opažam, da veliko ljudi misli le nase in da imajo veliko predsodkov in stereotipov o 
drugih ljudeh. 
KATARINA VIDOVIČ 



 
Želim postati dobra oseba, izobražena in prijazna do sveta. 
Že kot majhna deklica sem se navduševala za poklice. Sprva sem hotela biti policistka, 
kasneje učiteljica, kemičarka in sedaj farmacevtka. 
Kot odrasla oseba si želim biti vzor otrokom. Želim si zdravo in srečno družino, prave 
prijatelje, službo in varen dom. 
Na začrtani poti ne bom odnehala.  
Zvesta bom vsaki vlogi, ki jo bom igrala – kot pravi Shakespeare: »Ves svet je oder, moški 
in ženske zgolj igralci; prihajajo in odhajajo ter vsak igra v življenju razne vloge.« 
NIA KRAJNC 
 
Želim postati dobra, topla oseba, ki zna prisluhniti drugim ljudem. Želim videti srca 
drugih, jih razumeti in jim pomagati. 
Vsi bi morali bolj skrbeti zase. Šele ko imaš pri sebi vse urejeno, te lahko začnejo 
zanimati drugi. 
Tudi jaz bom potrebovala pomoč.  
Želim postati skrbna in radodarna oseba. Pogosti so predsodki do ljudi, ki jih ne 
poznamo. Stereotipi sveta. 
Rada se družim z drugačnimi ljudmi. 
Pomembno je, da se imaš rad, a ni dobro, če si samovšečen. 
NEJA KUPČIČ 
 
Želim postati lep, pameten in prijazen mož, ki bo skrbel za družino in za bližnje, če bodo 
v kakršni koli zagati. 
Nočem piti alkohola, hočem biti zvest in spoštljiv do žensk. 
Vojne, strah, nasilje – to ne pelje nikamor. 
Ljudje bi radi živeli v miru in naj svetu zavlada mir, naj bodo prijazni odnosi med ljudmi 
vsega sveta. 
Ne pozabimo na strpnost in solidarnost. 
JAN SVENŠEK 
 
Rad bi postal pošten, prijazen in dober človek. 
Vsi počnemo napake in jaz želim svoje popraviti. Noben človek ni popoln, vsak se lahko 
kdaj pošali, vendar se ne smemo norčevati iz drugih. 
Rad bi bil srečen in uspešen v športu. 
Uspeh bi mi prinesel lepo življenje, poštenost in dobrota pa dobre prijatelje in družino. 
To bi mi prineslo uresničene sanje in s tem življenje, ki se ga splača živeti. 
Treba je spoštovati vse ljudi. 
GAJ BREGANT 
 

 

 

 

 

 


