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UVODNIK 

 

Dragi bralci, dobrodošli v letošnji prvi 

številki šolske spletne Glažovne. Tudi letos 

bomo ustvarjali in svoja mnenja, članke, 

razmišljanja, pesmi in še mnogo drugega 

skupaj oblikovali v spletni časopis. V 

letošnjem letu se nam je pridružilo nekaj 

novih piscev, stari znanci Glažovne pa 

ostajajo in še naprej vzorno pišejo in hkrati 

pozivajo ostale, naj svoje misli izlijejo na 

papir. Zato ne čakaj, pridruži se nam tudi ti 

in postani del šolske spletne Glažovne! 

Jesen je na vratih, s tem pa tudi pričetek 

šolskih obveznosti. Zdaj smo že dodobra 

zakorakali v novo šolsko leto ter se podali 

novim izzivom naproti. V času, ko se 

pričnejo ocene, ko pade kakšna slaba 

ocena, pa pride do izraza medsebojna 

pomoč, lepa beseda in spodbuda. V težkih 

trenutkih, ki so v življenju neizogibni, 

ljudje stopimo skupaj, si medsebojno 

pomagamo, se podpiramo in smo hvaležni 

za vsako vrsto pomoči. Ne dvomim, da 

vam je v zadnjih mesecih prišla na uho 

beseda o bolnem dečku Krisu, ki za svoje 

zdravljenje potrebuje izjemno drago 

zdravilo. Zgodba je na noge dvignila celo 

Slovenijo in s skupnimi močmi smo zbrali 

zadostno količino sredstev, mu omogočili 

zdravljenje in z njim, upamo, brezskrbno 

otroštvo. Z mentorico sva se ob tej 

priložnosti odločili to številko nameniti 

dobrodelnosti.  

Pisci so se razpisali o mnogih temah, nastal 

je intervju s predsednico šolskega sklada 

prof. Matejo Jagodič ter mnogi članki v 

angleškem in nemškem jeziku.   

 

 

Želim vam prijetno branje in čim več uspehov v novem šolskem letu. 

"Užitek je srečati pogled tistega, kateremu si pred kratkim storil kaj dobrega." Jean de La 

Bruyère

 

Ana Zorin, glavna urednica, 2. a  
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POEZIJA 
 

TJAŠA ZAVRŠKI  

ZASE 

To jutro bom vstala, 

Na napačno stran si lase počesala, 

Za zajtrk pojedla bom košček neba, 

Srečna, da nekje sem doma. 

 

Imela bom dober pogovor z brezdomcem, 

Hodila po poti za soncem. 

Težave napotila bom kam drugam, 

Ne pustim jim, da motijo moj dan. 

 

Le en dan bom imela za veselje. 

 

Gledali bojo čudno, 

Ker znajo le hiteti, 

Ne znajo več poslušati in sedeti, 

Drug z drugim v brezdelju se lepo imeti. 

 

Vzela bom ta dan in gledala srce, 

Kako raste in bije in živi. 

 

  

ZASE 
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KLARA SENICA  

UTRUJENOST 

 

Koliko je vredno človeško srce? 

Koliko so vredne vse skrite želje? 

Ko tihi utrip, 

v večnosti skrit. 

Šepetaje ti vrednost pove. 

 

Mesečina v tihi noči lebdi, 

v sanjah pušča nežne sledi. 

Potlej pa grom! 

V sanjah je dvom. 

Človeku buditi se mudi. 

 

Utrujene so neme oči, 

bolečina v njih te skeli.  

Saj to srce, 

utrujeno je. 

Si smrtne tišine želi. 

 

V san zaidejo nežne dlani. 

Srce zaželi si še tisoč stvari. 

Takrat se zaveš, 

da obupati ne smeš! 

Saj se le enkrat živi. 

 



GLAŽOVNA OKTOBER 2019 

5 

 

 

TJAŠA ZAVRŠKI 

ZAKAJ 

Račun je bolj prazen, 

ne skrbi za to, 

če se malo potrudiš, 

vse ti bo šlo. 

 

Vsako jutro daje ti novo priložnost, 

novo možnost, 

da uresničiš svoje sanje, 

a le če verjameš vanje in delaš zanje.  

 

Nasmeh te ne stane nič. 

 

 

  ? ? 

? 
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KLARA SENICA 

 

NEVIHTA 

 

Nevihtni oblak, 

osamljen junak 

Le kdaj pride čas 

Ko preidel bo mrak 

Ko sliši spet pesmi se 

glas. 

 

Osamljen oblak 

Otožen je spal 

Ki čaka še dni 

Ko pride junak 

Da poštenje spet se 

rodi. 
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INTERVJU 

»/…/ SLOVENCI ZNAMO PRISKOČITI NA POMOČ,  KO JE TO 

POTREBNO /…/« 

Letošnji september je minil v znamenju 

dobrodelnosti, kjer smo zopet dokazali, da 

znamo pomagati sočloveku v stiski – od tod tudi 

tema prve letošnje številke šolskega časopisa. Z 

gospo profesorico Matejo Jagodič, predsednico 

šolskega sklada ŠCRS, smo se pogovarjali o tem, 

kaj šolski sklad je, komu in zakaj je namenjen in 

tudi nasploh o dobrodelnosti. Veliko dijakov in 

njihovih družin se namreč kdaj znajde v 

neizbežni stiski in o tem se premalo govori. Zato 

več podrobnosti, tudi o uveljavljanju pravice do 

prejemanja pomoči iz šolskega sklada, 

preberite v spodnjem intervjuju. 

Intervju pripravil: Vid Vehovar, 2. a 

 Ga. Mateja Jagodič, ste predsednica 

šolskega sklada Šolskega centra Rogaška 

Slatina in prva tema letošnjega šolskega 

časopisa Glažovna je dobrodelnost. Za 

začetek nam pojasnite, kaj šolski sklad je? 

Kakšne naloge oziroma kakšno vlogo ima 

v šolskem centru? Kateri dijaki/-nje lahko 

dobijo sredstva iz šolskega sklada? Kdo je 

do tega upravičen? 

Šolski sklad je zbiranje sredstev, s katerimi 

omogočimo dijakom nakup nadstandardne 

opreme, podpiramo delovanje domske in 

dijaške skupnosti, poskušamo pomagati 

dijakom, ki prihajajo iz socialno šibkejših 

okolij – v obliki finančne pomoči – da se 

lahko udeležijo plačljivih šolskih in 

obšolskih dejavnosti, kot so na primer 

mednarodne ekskurzije ipd. 

 

 Morda sami kdaj prepoznate, da se je 

nek/-a dijak/-inja znašel/-šla v stiski? Na 

koga se lahko obrnejo? 

Da potrebujejo pomoč, nas na to pogosto 

opozorijo dijaki sami ali njihovi starši. 

Najpogosteje pa to stisko zaznajo 

razredniki in sošolci. Tisti, ki pomoč 

potrebujejo, se lahko obrnejo tako na svoje 

razrednike kot tudi na šolsko svetovalno 

službo in nato oddajo vlogo za finančno 

pomoč. 

 

 Dobijo vsi/vse dijaki/-nje šolskega 

centra pomoč, če jo potrebujejo? 

Zaenkrat z veseljem rečem, da vsi 

zaprošeno pomoč tudi dobijo.  
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 Kaj sami menite o šolskem skladu – 

ima svoj pravi namen, komu resnično 

pomaga? Primer dobre prakse? 

Resnično menim, da ima svoj pravi namen. 

Pomaga pri sofinanciranju dijakov, ki si 

zaradi družinskih razmer, slabih dohodkov, 

ne morejo privoščiti nečesa, kar si lahko 

njihovi sovrstniki. 

 

 Kaj pa za tiste, ki želijo prispevati vanj 

– kam lahko nakažejo denar? 

Ravno ta mesec bodo vsi dijaki in dijakinje 

dobili položnice za šolski sklad. Priporočen 

znesek na položnici je 25 evrov, starši pa 

seveda prispevajo po svojih zmožnostih. 

Donacije dobimo tudi od posameznikov 

zunaj šole in od podjetij. Želela bi omeniti 

še to, kar menim, da je na naši šoli 

posebnost – učitelji naše šole ne samo da 

opozarjamo in učimo druge, ampak tudi 

sami prostovoljno od svoje plače 

prispevamo sredstva v šolski sklad. 

 

 Pa vaše mnenje o dobrodelnosti 

nasploh, kot primer vzemimo zadnjo 

akcijo zbiranja denarja za Krisovo 

zdravilo? 

Osebno zelo podpiram takšne akcije, ki 

ljudem v stiskah prinesejo pomoč. Žal pa v 

naši državi ni druge možnosti, kot da se 

zbirajo donacije, ker ljudje v stiskah denar 

potrebujejo takoj, ne pa čez dve ali tri leta. 

Menim tudi, da bi stroške zdravljenja, če 

govoriva v primeru Krisa, morala pokriti 

državna oziroma zdravstvena blagajna. 

Slednja akcija pa je zopet dokazala, da 

Slovenci znamo priskočiti na pomoč, ko je 

to potrebno. 

 

šolski sklad   Šolski center Rogaška Slatina   vloga sklada   namen sklada   dobrodelnost   

finančna pomoč 
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DOBRODELNI KONCERT DIJAŠKE SKUPNOSTI 

 

Dobrodelnost na Šolskem centru Rogaška 

Slatina ima že kar lepo tradicijo. Dijaška 

skupnost ŠCRS-ja namreč vsako leto 

pripravi tradicionalni dobrodelni koncert – 

letos bo 21. novembra in bo že sedmi po 

vrsti. 

Vsako leto se na odru predstavi lepo 

število dijakov naše šole, ki vedno znova 

navdušijo in presenetijo s številnimi 

talenti. Da je prireditev res raznolika, v 

goste povabijo zunanje soliste in skupine, 

med nastopajočimi pa ne manjka niti 

nekdanjih dijakov, ki danes uspešno 

stopajo po glasbeni poti. 

Koncert tako popestri večer številnim 

obiskovalcem, z glasbo razvaja ušesa, za 

toplino v srcu pa poskrbi z dobrodelno 

noto – zbran denar namenijo šolskemu 

skladu (za socialno šibke dijake). 

 

Utrinki z lanskega koncerta: 
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DOBRODELNOST PLETEMO LJUDJE 

 

Beseda dobrodelnost nam že sama 

nakazuje njen pomen – delati dobro. 

Delati za dobro drugih ljudi in izkazovati 

dobroto, ki onesposablja sebičnost. 

Ljudem je dobrodelnost ponujena na vseh 

»vogalih« življenja, a odločitev pomagati 

drugim je osebna odločitev, ki se je na 

srečo oklepa vedno več ljudi. To, da je 

užitek srečati pogled tistega, ki si mu pred 

kratkim storil kaj dobrega, je znano 

dejstvo in že samo nasmeh je lahko 

največja zahvala.  

Skozi zgodovino so nastale številne 

dobrodelne organizacije. Mednarodna 

organizacija Rdeči križ je svoja vrata odprla 

že leta 1863. Danes v njej sodeluje 

približno 160 držav, od leta 1944 tudi 

Slovenija. Od leta 1897 deluje 

mednarodna organizacija Karitas, ki deluje 

pod Rimskokatoliško cerkvijo. Sklad 

Združenih narodov za otroke oziroma 

UNICEF je ustanovil OZN leta 1946 kot 

sklad za pomoč otrokom povojne Evrope. 

Leta 1965 je UNICEF za svoje delo prejel 

Nobelovo nagrado za mir. Vse te 

organizacije, ter tudi številne druge, 

pomagajo prebivalstvu ob naravnih 

katastrofah, ob epidemijah raznih bolezni, 

ostarelim, otrokom, šolam, v raznih 

državah pomagajo ob razvojnih težavah 

ter se predvsem trudijo za človekov boljši 

vsakdan.  

Skozi zgodovino se je razvilo ogromno 

dobrodelnosti in se razvija še dandanes. 

Ljudje smo preko medijev dobro 

informirani o življenju drugih, ki so 

primanjkani nekega dostojnega življenja, 

kar v nas, vsaj večini, povzroči željo po 

pomaganju. Upam, in vem, da tudi sedaj 

pletemo dobrodelnost, ki se jo bodo 

spominjali tudi naslednji rodovi ter jo 

seveda pletli naprej. 

Maja Pirš, 4. a
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ANKETA 

 

Rdeča nit tokratnje številke Glažovne je posvečena DOBRODELNOSTI. Odločili sva se, da s 

krajšo anketo preveriva kakšen odnos imajo dijaki 2.a do dobrodelnosti. 

1) Si se že kdaj udeležil/a kakšne dobrodelne prireditve (koncerta, teka)? 

Večina dijakov je izbrala odgovor da. 

 

2) Si že kdaj prispeval/a pri kašni dobrodelni akciji? 

Večina dijakov je izbrala odgovor da. 

 

3) Poznaš katere dobrodelne organizacije? 

Večina dijakov je izbrala odgovor da (največkrat so se pojavile dobrodelne organizacije Karitas, 

Unicef, Klub Lions, Rdeči križ, Viliam Julijan…) 

 

4) Ali misliš, da dobrodelni prispevki pridejo v prave roke? 

Pri tem vprašanju so dijaki izbrali tako odgovor da, kot odgovor ne.  

 

5) S čim bi lahko spodbudili dobrodelnost pri ljudeh? 

Med možnimi odgovori (z ozaveščanjem ljudi, z akcijami zbiranja, s prirejanjem dobrodelnih 

koncertov), sta prevladovala odgovora z ozaveščanjem ljudi ter s prirejanjem dobrodelnih 

koncertov. 

 

6) Kaj zate pomeni dobrodelnost? 

Odgovori:  

 Nesebično pomagati ljudem, ki si sami ne morejo. 

 Pomagati drug drugemu. 

 Pomoč šibkejšim. 

 Pomagati drugim, kadar potrebujejo pomoč. 

 Pomagati ljudem/živalim, ki so v stiski. 
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 Pomagati tistim, ki potrebujejo pomoč. 

 Pomoč drugim. 

 To mi pomeni, da sočloveku pomagaš , sam pa se počutiš dobro, ker veš da si naredil 

nekaj dobrega in koristnega za sočloveka. 

 Da delaš nekaj dobrega za ljude v stiski. 

 Pomagati manj premožnim ljudem. 

 Vrednota, ki bi jo morali celo življenje nadgrajevati saj ljudi povezuje v dobrem in 

slabem. 

 Darovanje. 

 

EMA CENTRIH, ZOJA KRKLEC, 2.A 
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OBČUTEK ZA SOČLOVEKA 

 

Vsak človek je lahko dobrodelen in vsak 

lahko dela dobro. Kaj pa je pri tem 

najboljše? Občutek po narejenem dobrem 

dejanju. Ko čutiš toplino pri srcu, ko vidiš 

srečne ljudi, ki so srečni zaradi tebe. S tem 

čutiš uspeh tudi pri sebi.  

Dobrodelnost pove veliko o vsakem 

posamezniku, saj v kolikor imaš občutek za 

sočloveka, ti ni težko pomagati nekomu, 

ko začutiš njegovo stisko. Dobro delo 

lahko narediš že s pozdravom starejše 

gospe na poti v šolo in ko pomagaš 

staršem ali starim staršem.  

Vsako dobro dejanje je dobro delo. Pri 

dobrodelnosti ne zahtevamo plačila, saj je 

najboljše plačilo nasmeh oseb, ki smo jim 

pomagali. Dobrodelnost se ne meri s tem, 

kaj si, kaj delaš, koliko denarja imaš, 

ampak se meri s tem, koliko imaš dobrote 

v srcu.  

Bodite dobrodelni – za veselje pri sebi in 

drugih. 

Nika Gregorčič, 3. c 
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DOBRODELNOST JE VRLINA 

 

Zadnje dni se je 

veliko govorilo o 

dobrodelnosti, 

predvsem o 

denarni pomoči za 

19-mesečnega Krisa. Fant se spopada z 

redko gensko mišično-žilno boleznijo, 

katere zdravilo za kar 2,3 milijona evrov 

velja za zelo specifično in edinstveno. 

Ravno ta steklenička naj bi Krisu olajšala 

življenje – če bi jo prejel v roku štirih 

mesecev. V kar enem tednu je Sloveniji, 

državi z 20.000 kvadratnimi kilometri in 

približno 2.000.000 prebivalci, z raznimi 

dobrodelnimi koncerti, individualnim 

darovanjem ... uspelo zbrati zgoraj 

navedeno vsoto. Gre za informacijo in 

dejanja, ki se jih ne da opisati z besedami.  

Dobrodelnost je vrlina, plemenita gesta, ki 

nas povezuje. Izkušnja s Krisom, se mi zdi, 

je nekako povezala Slovenijo, opomnila, da 

obstajajo neke skupne vrednote, empatija 

in ljubezen do sočloveka. Dala nam je 

vedeti, da se vse da, če se le hoče, 

potrebna je le povezanost, skupna moč in 

dobro srce. 

 

 

Amanda Amon, 2. a 

  

Slika je pridobljena s spleta. 
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DOBRODELNOST V GLEDALIŠKEM KROŽKU 

 

»Dobro je tisto, kar združuje. Zlo tisto, kar 

ločuje.« Kot je to dejal Aldous Huxley, se 

tega zavedamo tudi v gledališkim krožku.  

Tema naše zgodbe je bil samomor in hkrati 

tudi pomoč tistim, ki so je potrebni. To 

tudi dobrodelnost pravzaprav pomeni. Vsi, 

ki so v stiski, si zaslužijo pomoč. V 

gledališkem krožku je nekaj časa tekla 

debata, kaj bi naredili s težko prisluženim 

denarjem od kart. Morda bi ga darovali 

kakšni organizaciji proti samomorom, 

vendar je ravno v tem času tekla 

dobrodelna akcija Za Jonino srce. Ker smo 

želeli pomagati, smo se odločili, da zbran 

denar namenimo Joni.  Pred našo 

predstavo je sicer že potekala prireditev, 

kjer je bilo zbrano veliko denarja. Veseli 

smo bili, da so se ljudje odzvali v tako 

lepem številu in pripomogli k Joninemu 

zdravljenju. Ko smo predale denar, smo se 

pogovorile o Joninem zdravju in napredku 

pri zdravljenju. Tako smo se prepričale, da 

gre denar v prave roke in bo resnično služil 

svojemu namenu.     

 

Nika Boršič, 2. a 
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KAJ NAS SPODBUJA K DOBRIM DELOM 

Slovenci smo že od nekdaj znani po tem, 

da stopimo skupaj v stiskah in tegobah, 

tudi tako, da sodelujemo na dobrodelnih 

akcijah. Nedavno smo z namenom, da bi 

pomagali Krisu, zbrali skoraj 4 milijone 

evrov. Smo dobrosrčni in skrbeči ljudje, ki 

želimo le najboljše za svoj planet in svoje 

življenje. Tudi naša šola spodbuja 

dobrodelnost in dijaška skupnost vsako 

leto priredi dobrodelni koncert, s katerim 

se zbira denar za šolski sklad, namenjen 

socialno šibkim dijakom. Čez leto se je 

nabralo ogromno dobrodelnih akcij. 

Zbiranje denarja ni kar tako in temu vedno 

posvetimo svoja srca; na dobrodelnih 

tekih in tekmah vedno damo vse od sebe. 

Vsako leto zbiramo denar za nekoga in 

skušamo pomagati ljudem, tako v šoli kot 

izven nje, z udeležbo na dobrodelnih 

prireditvah, zbiranjem zamaškov, šolskih 

potrebščin itd. 

K dobrim dejanjem nas dandanes 

spodbujajo tudi mediji in televizija. 

Verjetno za Krisa ne bi zbrali pol toliko 

denarja, kot smo, če se akcija ne bi 

razširila po medijih in se pojavljala v 

'storyjih' na Instagramu – še posebej v 

'storyjih' znanih, vplivnih ljudi. Slavne 

osebe skozi medije in televizijo še posebej 

pripomorejo k zbiranju denarja, tako v 

Sloveniji kot drugje po svetu. Še en dokaz, 

da je v težkih časih najboljše samo zaklicati 

na pomoč; nekdo se bo odzval in 

probleme bomo rešili skupaj. Vsaka 

pomoč šteje, tudi od tistih, ki ves dan 

doma čepijo pred televizijo.  

Konec septembra je začela izhajati 4. 

sezona TV serije »The good place«, ki ima 

prav tako veliko za povedati o 

dobrodelnosti in predvsem o naših 

motivacijah za delanje dobrega. Če pa ste 

ljubitelji televizijske oddaje Znan obraz 

ima svoj glas, veste, da so se tudi oni 

zagreto odzvali na klic na pomoč in 

pomagali zbrati čim več denarja za odličen 

in srčen namen.  

Ali dobra dela počnemo, ker smo dobri 

ljudje ali ker v zameno pričakujemo 

nagrado? Kaj je naša motivacija k dobrim 

dejanjem? 

 

 Eva Belcer in Živa Šprajc, 1. a
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ANGLEŠKI KROŽEK 

 

CARING – what we should always be 

HELP – what we should offer people 

APPRECIATE – the way we should behave when we receive 

something 

RESPONSIBILITY – doing your part when working together 

INFLUENCE – do not let others influence your thoughts 

THANKS – when you are thankful for what you have, you are 

always rewarded with more 

YOUTH – you are never too young to change the world 

 

In our opinion charity is very important, because with it we protect people from becoming 

homeless and having struggles with starvation. We also try to help others as much as we 

can, because we know that life is unpredictable and maybe tomorrow, we could deal with 

the same problems. The most beautiful thing about charity is knowing that you are giving 

someone a part of you.  

 

Evelina Mikolič, Laura Potisk, Urša Svetina in Špela Kitak, 3. a 
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IS CHARITY WATER A LEGITIMATE CHARITY? 

 

Charity water raises 100% of public 

donations and gives them in water 

projects internationally. That means that 

money is given by private donors, 

sponsors, and other foundations. A lot of 

famous people support this charity and 

one of them is Will Smith with Smart 

water. This charity has helped over 8.2 

million people in 24 countries. They use 

water as a catalyst for promoting major 

behavioral changes in hygiene and 

improving basic sanitation systems. We 

think this charity is very good for the 

environment and the community. A lot of 

people participate in this organization 

because it is a nonprofit charity and the 

money reaches the people that need it. 

So, yes, we think it is definitely one of the 

most important organizations, since water 

is crucial in many ways. 

 

Lara Smole, Dejan Kovačič, Tjaša Boršič, 

Nick Čevizović, Klara Plevčak, 3. a 
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WHAT IS CHARITY ?  

 

We humans are so very different. There is 

8 billion of us, each of us an island to itself. 

But nothing distinguishes us more than 

the kindness we express to others. Of 

course we can’t be all rainbows and 

sunshine all the time, but it’s not hard to 

try every now and then.  

I wonder quite a lot if we even know the 
right meaning of charity. Most of us know 
charity as giving out money, even though 
it also includes a warm hug, a nice smile, a 
short conversation or simply showing 
some appreciation to a person feeling 
down. 

Being good and kind to others, if we put it 

simply, is just something that we all carry 

in our hearts, and if we do good things just 

to feel better about ourselves and not 

with a pure intention  to help someone in 

need, then we are not really doing 

something that is honestly good. 

Finally, it is good to show kindness to 

others, because we never know when we 

might need help ourselves.  

Therefore, our point is, always at least try 

to be kind. 

 

Ema B. Rojs, Gašper Pavić, Teja Tadina, 
Lara Kajba, Mateo Murn, 3. a 
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“CHARITY IS NOT ABOUT PITY; IT IS ABOUT LOVE.” 

 

Charity is voluntary giving of help, typically 

in the form of money. Charity can be 

deeply rewarding for you but that off 

course isn't why we donate or give to 

charity. People donate to support causes 

they believe in. They don't give to make 

themselves feel better or even because 

they feel pity for the ones receiving 

charity. Giving to charity is giving love. 

Love is why we care and help and that is 

what makes the world a better place. 

Ana Fendre, Neja Reich, 3. a 

  

Patrik Jedvaj, 2. e 
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THE CHANGE THAT COST ONLY ONE EURO 

 

Charity is when people step together to 

help those in need. As Kathy Calvin said 

“Giving is not just about making a 

donation. It is about making a difference.”  

When someone is given something from 

us, he or she gets a chance of a better life.  

A great example of how charitable we 

Slovenes are, is a big donating action for a 

19 –month old Kris from Slovenia who 

suffers from a serious genetic disease 

called a spinal muscular atrophy and is still 

waiting for the most expensive cure there 

is. His family needed 2.3 million euros in 

less than 6 months, so the whole Slovenia 

stepped together and raised enough 

money in just a couple of days for the drug 

available only in the USA.  

 

We think that this campaign was a nice 

example of how a little action done by a 

little nation can make a big difference. 

 

Eva Grobin, Lara Kajba, Klara Gajšek, Pia 
Turk, Lovro Kutija, 3. a 
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NEMŠKI KOTIČEK 

WOHLTÄTIGKEIT: LASSEN SIE IHR GELD GUTES  TUN! 

 

Viele Menschen haben das Bedürfnis, als Zeichen der Wohltätigkeit etwas von ihrem Geld für 

einen guten Zweck herzugeben. Wer oder was liegt Ihnen persönlich am Herzen? Soziale 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit behinderten, kranken oder obdachlosen Menschen, 

Tier-, Natur- oder Umweltschutz, Kulturförderung, aufklärende Gesundheitsarbeit? 

Warum eigentlich spenden? 

Man spendet, weil man etwas zurück 

haben möchte. Ein Mensch macht 

jemanden glücklich, um es von ihm 

zurück zu bekommen. Menschen geben 

nicht mit der Absicht, um Befreiung zu 

erlangen. Wenn du Andere glücklich 

machst, bekommst du es von ihnen 

zurück. Was auch immer du gibst, 

bekommst du zurück. Das ist ein 

Gesetz. Durch das Geben bekommen 

wir etwas von den Anderen und durch 

das Wegnehmen, verlieren wir.  

Wie soll man spenden? Wie soll man 

Wohltätigkeit ausüben? 

Falls Sie Ihr Geld keiner Organisation 

anvertrauen möchten, können Sie auch 

Menschen in Ihrer unmittelbaren Nähe 

helfen. Aber Vorsicht: Geld schafft 

Abhängigkeiten und kann sogar 

beleidigend wirken! Oft fühlt sich ein 

bedürftiger Empfänger wohler, wenn er 

sich auf seine Weise revanchieren kann. 

Damit werden Sie beide Geber und 

Nehmer zugleich. Oder Sie geben Ihre 

Spende über einen vertrauenswürdigen 

Dritten weiter, etwa einen Pfarrer. 

Amadeja Švab, 4. b

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dadabhagwan.de/self-realization/
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Hilf anderen und gib etwas zurück. Ich garantiere dir, dass du entdecken wirst, dass 

Wohltätigkeit die Menschen und die Welt um dich herum verbessert; doch ihr größter Lohn 

ist die Bereicherung und Bedeutung, die sie in deinem Leben bewirken wird.  

Arnold Schwarzenegger  

 

Ich denke, dass dieser Zitat stimmt, wiel ich glaube, dass wenn jemand etwas gut macht, 

kommt das Gute zurück. Es gibt kein besseres Gefühl als jemand zu helfen. Kein Geld kann 

diese Freude verlohnen. -Tjaša Završki, 4.  a 

 

 

Ein zartes Wart, ein gütiger Blick, ein freundliches Lächeln kann Wunder bewisken. - Das ist 
auch meine Ansicht.- Aljaž Knez, 4. a 

 

Und ganz zum Schluß: 

 Um Gutes zu tun, braucht's keiner Überlegung. Goethe- Žana Drimel, 4. a 

 

Als Freiwilligenarbeiter kann man auf vielen verschiedenen Gebieten tätig sen. Man kann 

z.B. 

 In Alten und Pflegeheimen arbeiten(in Pegas oder in Šmarje) 

 In Theatern oder Konzerthäusern helfen (Kulturni center Rogaška Slatina und Anina 

Galerija) 

 mit behinderten Menschen arbeiten (in der Schule) 

 In Kirchengemeinden tätig sein (Oratorium in einer örtlicher Kirche). 

Und man darf nicht vergesen: 

Wohltätigkeit beginnt zu Hause, aber sollte dort nicht enden. 

Wohltätigkeit sieht die Notwendigkeit, nicht die Ursache 

Gehen Sie zu Freunden für den Rat, Fremden für die Wohltäigkeit und Verwandten für Nichts. 

Niko Kučiš, 4.b und Oto Šolman, 4. a 
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WOHLTÄTIGKEIT 

 

Wann bin ich wirklich wohltätig? 

Wohltätigkeit auch Benefiz ist selbst eine 

edle Geste. Obwohl wir einem Menschen 

helfen wollen, können wir ihm auf diese 

Weise irgendwie auch Schaden zufügen. 

Deshalb müssen wir äußerst vorsichtig 

sein, wie und wem wir helfen. 

Wir können auf viele verschiedene Weisen 

wohltätig sein. Menschen in Not können 

wir Geld, Lebensmittel oder gebrauchte 

Kleidung spenden. 

Geldbeschaffungskampagnen sind auch 

heute weit verbreitet. 

Wohltätigkeit ist das Wirken Einzelner 

oder von Organisationen zu Gunsten 

Bedürftiger. 

Sie gilt seit alten Zeiten als besondere 

Tugend vieler Religionen. Im Christentum, 

im Judentum, im Buddhismus und im 

Islam wird dies beispielsweise von ihren 

Angehörigen erwartet. 

 

Rok Sekirnik, 4. a 

  

Neja Reich, 3. a 
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FREIWILLIGE TÄTIGKEIT UND ICH 

 

Freiwillige Tätigkeit? Hmm… für unsere 

kapitalistische Welt besteht dieses Wort 

fast nicht mehr. Wir wollen heute nur Geld 

verdienen und nichts freiwillig oder 

umsonst machen. Aber wir wissen nicht, 

wann auch wir Helfe brauchen werden.  

In Slowenien gab es ein paar Wochen 

zurück einen Spendenaufruf für einen 

kleinen Jungen, der kaum 2 Jahre alt ist 

und hat eine besonders seltene und 

gefährliche Krankheit. Für diese Krankheit 

gibt ein Heilmittel aber es kostet über 2 

Millionen Euro. Wir, Slowenen, sammelten 

das Geld in nur sieben Tagen! Ich finde das 

wunderschön und wahnsinnig. Das ist ein 

gutes Beispiel, wie wir helfen können.  

Jemand kann auch für einige Stunden im 

Seniorenheim mit älteren Leuten sprechen 

oder bei Hausarbeiten helfen. Und was 

mache ich auf diesem Gebiet? Ich spende 

Blut. Es gibt kein besseres Gefühl, als zu 

helfen und es gibt viele Möglichkeiten zu 

helfen, wir müssen sie nur sehen!  

Tjaša Završki, 4. a  

  

Patrik Jedvaj, 2. e 
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