
LJUDSKE VRIJEDNOSTI                                                    Sastavila: Sabine Nagy 

Što znače ovi pojmovi? (potraži ih u rječniku ili na www.crodict.at!) 

vrijednost f.  nenasilje  
poštenje  zadovoljstvo  
istinoljubivost f.  ljubav  
empatija  skromnost f  
marljivost f.  mudrost f.   
miroljubivost f.  ponos  
sloboda  ustrajnost f.  
strpljivost f.  dobrota  

 

2. Koje od ovih ljudskih 
vrijednosti su ti najvažnije? 
Izaberi dvije i obrazloži zašto 
tako misliš. O svakoj vrijed-
nosti napiši tekst (2x80 
riječi)! 
 
 

 

 
Evo malo dužeg primjera o 
SKROMNOSTI: 

 
 

Zašto je važno biti skroman? (Adrijana Markon Jurčić) 

Živimo u društvu u kojem možemo imati gotovo sve što poželimo. Imamo lijepe stanove, 
vozimo dobre automobile, imamo planove za budućnost. Pitaju nas što si želimo za 
rođendan, dobivamo darove za velike blagdane, roditelji nas nagrađuju za naše uspjehe… 
Što god poželimo, to i dobijemo. Što više imamo, to više želimo. Nije li to neobično? 

Tek ponekad se sjetimo da ima djece koja nikada neće dobiti lijepi poklon, koja nemaju što 
za jesti, koja ne žive u miru i sigurnosti i koja možda nemaju ni krov nad glavom. A mi ćemo, 
čim nam nova majica dosadi, otići u trgovinu i zamijeniti je novom.  

Ali kako u današnjem svijetu postati i ostati skroman? 

Prije svega, ne treba vjerovati svemu što vidimo na društvenim mrežama. Na Facebooku, 
Instagramu i Tik Toku svi izgledaju uspješno i lijepo. Ljudi ih koriste kako bi se hvalili svojim 
talentima i uspjesima. To sigurno nije skromnost.  

Umjesto toga, trebamo biti realni i svjesni svojih vrlina i mana. Trebamo znati u čemu smo 
odlični, a što još moramo naučiti i poboljšati. Skromni ljudi znaju da nisu u svemu najbolji. 
Cijene svoje prijatelje, roditelje, profesore i uče od njih. Zahvalni su na onome što imaju i što 
ih okružuje. Znaju reći hvala i oprosti. Vole pomagati drugima i biti korisni u društvu, a pritom 
ne traže pohvalu i nagradu. Skromni ljudi su zadovoljni ljudi.  


