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O KNJIGI
Pomisli je legendarna pesem Johna Lennona, v kateri poziva k miru 
po svetu. Besedilo pesmi je čudovito prikazano v slikanici Amnesty 
International, ki jo je v slovenščino prepesnil Milan Dekleva. Johnova 
žena Yoko Ono Lennon v ganljivem predgovoru zapiše: »Danes mir 
potrebujemo bolj kot kadarkoli, zato mislim, da so njegove besede še 
vedno zelo pomembne.«

Ilustracije francoskega grafika Jeana Julliena pripovedujejo zgodbo 
goloba, ki se odpravi širit sporočilo miru in prijateljstva po svetu. 
Knjiga učiteljicam in učiteljem predstavi načine, kako načeti pogovore 
o miru, prijaznosti, vojni in trpljenju. Naslovi tudi vprašanje enotnosti 
in upanja ter da je pomembno zbrati pogum za spreminjanje sveta na 
bolje.

V PEDAGOŠKIH GRADIVIH  
SO VKLJUČENI: 
• vprašanja za razpravo
•  preproste aktivnosti  

po razpravi
• razprava o pravičnosti
  

UČENJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH S POMOČJO KNJIG

Skrajšano različico  
Splošne deklaracije 

človekovih pravic si lahko 
preberete na strani  

sola.amnesty.si/pomisli, 
od koder si jo lahko tudi 

prenesete.

Pridruži se malemu golobu na poti okrog sveta in mu 
pomagaj zasejati seme miru in prijateljstva med vsemi 

pticami, ne glede na barvo, obliko in velikost.

Te nepozabne knjige, ki je nastala v sodelovanju z organizacijo 
Amnesty International in sloni na nesmrtni pesmi Johna Lennona,  

ni strah pomisliti, da bo svetu zavladal mir.

Pesem Pomisli vsebuje močno spoznanje, izvirajoče v brezmejni  
ljubezni do človečnosti in skupne prihodnosti  — Yoko Ono Lennon

Zaslužek od prodaje avtorskih pravic te knjige  
bo doniran Amnesty International.
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VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

»Pozabi na nebesa, saj ni tako težko.« 
• Kaj čuti moški na vlaku?

•  Kaj bi mu rekli?

•  Zakaj so vsi ljudje različnih odtenkov sive barve?

•  Ste že kdaj videli značko na golobovi torbi? Kaj pomeni?

•  Kaj nosi golob v kljunu? Kje je to dobil? 

•   Sestavite seznam predmetov, ki jih golob lahko nosi v torbi, ali pa te predmete narišite.

»Nikjer ni pekla, nad nami le nebo.«
• Kaj občuti golob na sliki?

•  Kaj menite, kam pluje ladja?

•  Zakaj je umetnik tokrat uporabil druge barve?
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»Požvižgaj se na meje, ki nas ločujejo.« 
• Kam gledata galeba na vsaki izmed risb?

•  Zakaj se galeba prepirata?

•  Zakaj se nehata prepirati?

•  Kaj menite, kako se počutita na zadnji risbi?

•  Kaj menite, kaj sta galeba storila potem? Narišite naslednjo risbo, ki to prikazuje.

»Ko se mi boš pridružil.«
• Kako se počutite, kadar ste sami? Kako pa, kadar ste v družbi?

• Kaj menite, kako se počuti golob, ko se mu na žici pridružijo druge ptice?
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»Pozabi na lastnino, pohlep, ki nas deli.«
• Kaj počneta kolibrija?

•  Kako spremenita obnašanje?

•  Kaj menite, česa sta se naučila?

•  Kateremu svojemu imetju bi se lahko odrekli?

»Ko se mi boš pridružil, svet bo eno, níhče sam.«
• Kaj hoče sporočiti John Lennon, ko pravi, da bi rad videl, da bi svet živel kot eno?

•  Kako lahko posameznik prispeva, da bi svet postal prijaznejši, varnejši in mirnejši?

•  Zakaj je pomembno, da ljudje sodelujejo?

•  Kaj bi po vašem mnenju svet naredilo precej lepši?
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  Več brezplačnih izobraževalnih aktivnosti najdete na sola.amnesty.si. 

RAZPRAVA O PRAVIČNOSTI 
•  Yoko Ono Lennon pravi, da je pomembno, da vsakogar obravnavamo pravično, 

ne le svoje sorodnike in prijatelje. Se strinjate?

•  Pogovarjajte se o primerih pravičnosti, na primer o spoštovanju pravil, enakem 
obnašanju do vseh ljudi, nezasmehovanju ljudi zaradi njihove drugačnosti.

•  Spomnite se dogodka, ko se vam je zgodila krivica. Kako ste se počutili? Kaj bi 
kdo lahko storil, da bi vam pomagal? Bi tudi vi lahko ravnali drugače?

•  Pogovarjajte se o drugih besedah, povezanih s pravičnostjo: deljenju, prijaznosti, 
strpnosti, enakopravnosti.

For more information visit: www.imaginepeacebook.com
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AKTIVNOSTI PO RAZPRAVI 
Kaj lahko počnejo učenci
•  Naredite kolaž, narišite risbo ali napišite zgodbo z naslovom Mir. Svoje izdelke 

razstavite.

•  Predstavljajte si, da ste ptica. Narišite se in nato svojo risbo obesite na girlando. 

•  John Lennon je verjel, da bi bilo na svetu več miru, če države, religije in imetje 
ne bi obstajali. Narišite prostor, kjer začutite mir, ali govorite o stvareh, zaradi 
katerih bi bilo na svetu več miru.

•  Predlogo goloba okrasite s sporočilom za boljši svet. Razmišljajte o svetovnem 
miru, svobodi, deljenju, enotnosti, varnosti in pravičnosti. Ptice obesite na žico 
ali vrv, ki jo napnete čez učilnico. (Če želite svojo girlando s pticami, poglejte 
Navodila za izdelovanje ptic miru).


