
Sen troch dievčat. 

     V škole na hodine etickej výchovy  sa žiaci s pani učiteľkou rozprávali 
o téme dobra a zla v živote. Pani učiteľka hodinu ukončila tým, že by chcela 
zázračný prútik, ktorým by len šibla a všetko zlé by sa zmenilo a hneď by bol 
lepší svet. „Lenže aj taký prútik by sa mal dostať iba do dobrých rúk, inak by 
mohol priniesť opak. Ani prútik nie je dobrý nápad! Je to iba na nás.“ skončila 
pani učiteľka. 

      Katka, Dorota a Diana nad tým ešte premýšľali i po škole a dostali nápad, 
malými krôčikmi sa pokúsia zmeniť  svet okolo seba.  Nie je to ľahká úloha, zo 
dňa na deň to určite nepôjde a určite sa trom siedmačkám nepodarí zmeniť celý 
svet. Ale ony chceli dokázať, že aspoň v ich okolí to možné bude a možno sa 
postupne pridajú aj ďalší, však dobré chýry sa šíria rýchlo aj s pomocou 
televíznych správ. V prvom rade nie je dobré, že svet je posadnutý internetom. 
A aj kvôli nemu sa stali ľudia zlí, nevšímaví ku druhým, agresívni, nevedia 
riešiť konflikty.....Voľný čas radšej trávia tým, že si píšu cez facebook ako by 
spolu išli von, prejsť sa a normálne porozprávať. Dievčence snívali o tom znovu 
vytiahnuť deti von, na ihriská, preč od telefónov, sociálnych sietí  
a počítačových hier. Nech sa znovu spoza panelákov ozýva radostný krik 
naháňajúcich sa detí, nech sa znovu ozýva: Janko, Janko, koľko je hodín? alebo 
cukor – káva – čaj – rum – bum! Najprv ale chceli začať s nápravou svojej 
triedy.  Na druhý deň to začalo. Cez veľkú prestávku zavreli dvere a porozdávali 
letáky s textom: Milí naši spolužiaci, chceme začať so zlepšovaním vašich 
vlastností a vášho správania. To je cesta k zlepšeniu vzťahov a tým aj kvality 
života.... 

     „Hahaha! To by ste mali napraviť najskôr seba!“ zasmial sa jeden zo 
spolužiakov.  „No dovoľ, my tri sme vzorné žiačky! Aj pani učiteľky stále 
hovoria, že si z nás môžete brať príklad!“ oponovali tri kamarátky.  Ale Michal 
im pripomenul: „Minule keď si Nina zlomila ruku a vás poprosila, nech zavoláte 
učiteľku, tak ste jej povedali , nech si ju zavolá sama!  Vraj nemá zlomenú nohu, 
ale ruku, chodiť dokáže!“  Po týchto slovách trieda stíchla, všetci si spomenuli 
na tú situáciu, veľmi ich prekvapila reakcia dievčat, ešte sa v triede také čosi 
nestalo. Dievčatá sa oduli, ohrnuli nosy, načo to ten Mišo teraz vyťahuje? 
Urazene odišli z triedy. Nasledujúci deň im v triede spolužiaci rozdali letáky 
s textom:  Chcete zmeniť svet?  Tak najprv začnite od seba!  Smiali sa, že 
dievčatá nepoznajú to známe príslovie: Kto chce hýbať svetom, musí najskôr 
pohnúť sebou.  Prvým krokom by malo byť uvedomenie si svojich zlých 



vlastností a priznanie vlastných nedostatkov a chýb, bez toho to nejde. Ani  baby 
si stále nepripúšťali, aké naozaj sú. Ony boli stále výborné žiačky, vzorne si 
plnili povinnosti v škole, ale len tie, ktoré sa týkali ich.  Iní ich nezaujímali, no 
žiaci v triede mali plán, ako to zmeniť. Chodili za nimi s nejakou prosbou, 
žiadosťou o pomoc a o láskavosť, a keď ich odmietli, tak sa pravda  ukázala.  
Michal povedal: „Tak už sa vám otvorili oči? Vidíte, aké ste boli namyslené! 
Nikomu ste nikdy nepomohli, aj keď ste mohli! Ako teraz, odmietli ste 
všetkých! Ste sebecké a dôležité!“ Dievčatá konečne uznali, že spolužiaci majú 
pravdu, áno, išlo im predovšetkým iba pre seba, o svoje postavenie v očiach 
učiteľov, o vlastnú dôležitosť, aby boli všetkými obdivované a uznávané. V oku 
druhých videli triesku, no vo vlastnom oku brvno nevideli. Kedysi tomuto 
porekadlu nerozumeli, no dnes... 

     Síce nezmenili svet, ako mali v pláne, ale urobili niečo, čo oveľa viac zaváži. 
Zmenili seba. Pozerali sa na seba sebakriticky a tú kritiku už nemali problém 
zvládnuť. Spoznali  a prijali  svoje chyby, len vtedy s nimi môžeš čosi urobiť, 
keď ich prijmeš.  Nebolo to ľahké, zo dňa na deň zmeniť seba, ťažké bolo prijať 
to, aké naozaj sú.  Veď zo dňa na deň to ani neurobili, možno nebyť spolužiakov, 
trvalo by to dlhšie a možno by sa nikdy nevideli skutočným zrkadlom, ktovie. 
Teraz sú rady, že konečne sú superkolektív, majú lepšie vzťahy, viac priateľov 
a do školy sa naozaj tešia. Ale je hlavné, že teraz môžu ísť ďalej a snáď sa im 
podarí uskutočniť aj ten svoj plán. Ten s triedou už vyšiel,  síce inak ako 
plánovali, ale dôležité je, že vyšiel. 

    

                                            


