
Mož, ki je sadil drevesa 

Mnenja dijakov 1. gimnazije 

En sam človek lahko naredi veliko spremembo in doseže nekaj, kar je na prvi pogled nemogoče. Ta 
mož je sam posadil tisoče dreves in pri tem vztrajal. 
Iz majhnega nastane veliko. Če imamo nek cilj in zanj trdo delamo, se nam nekega dne uresniči. 
Narava predstavlja življenje. 
Ni pomembno, kdo si, vsak človek lahko naredi velike spremembe. 
 
Spoštovati moramo naravo. Vse, kar je majhno (npr. človek), lahko dela velike stvari, ki so v tem 
filmu dobre za nas in naravo, lahko pa dela tudi veliko škodo sebi in naravi. Zato bodimo spoštljivi 
do narave in je ne uničujmo, ker s tem uničujemo tudi sebe. 
 
Menim, da je glavno sporočilo filma, da tudi en sam človek lahko naredi neko spremembo v svetu, 
polepša ter spremeni svet na boljše. Če bi se vsi skupaj malo potrudili za ta svet, bi bil veliko lepši. :) 
 

     
 
Zanašanje na druge ne bo rešilo problema. Rešen bo šele, ko bo vsak posameznik  pripravljen 
narediti nekaj, ko bo pripravljen spremeniti svoje navade, delo, življenje. Pri svojem delu moraš biti 
vztrajen in ne glede na vse ovire, ki so ti zastavljene, se moraš  boriti, da na koncu prideš do cilja, 
uresničitve svojih sanj. Pri svojem delu moraš biti skromen, a odločen, voljen, a potrpežljiv, močen 
in vztrajen. Kot je povedal mož, ki je sadil drevesa: "Moje delo je le kapljica v oceanu, a bo 
spremenilo svet." Tako moramo tudi mi delovati, ne smemo se bahati in si želeti slave ter bogastva. 
Moramo si želeti spremeniti kapljico v oceanu. 
 

      
 



 
Zdi se mi, da je glavno sporočilo filma, kako pomembna je narava za človeka, ne bi je smeli 
zanemarjati, kot jo dandanes z vsem onesnaževanjem. 
 
Glavno sporočilo filma Mož, ki je sadil drevesa je po mojem mnenju poudarjanje pomena 
vztrajnosti in nesebičnosti človeka. 
 
Drevo simbolizira življenje. Samotni pastir bi lahko tudi simboliziral boga ali pa božjega poslanca, ki 
ga je bog poslal na zemljo z namenom, da na opustošene predele zemlje (v filmu so to bile Alpe v 
Franciji) zasadi novo življenje. Vsak posameznik lahko že z enim dobrim delom spremeni svet. 
 
Mislim, da nam film želi povedati, da lahko vsak s svojim trudom  nekaj spremeni, popravi ali 
kakorkoli pripomore k boljšemu okolju. Sporoča lahko tudi, da boš nekaj dosegel, če boš vztrajen.  
 

      
 
Glede na to, da je v sedanjem času veliko problemov z naravo, industrijo in onesnaževanjem, je 
prav, da se zavedamo, da lahko vsak posameznik naredi nekaj, kar bo spremenilo svet. Ni treba, da 
je to nekaj velikega, kar bo svet takoj spremenilo, ampak če vsak nekaj malega stori in se tega tudi 
drži, bo svet lepši. Mogoče spremembe ne bodo vidne takoj ali celo v našem življenju, a to nas ne 
sme obremenjevati, saj tega ne delamo samo za nas, ampak za bodoče generacije, da bodo lahko 
živele v miru in gledale svet tako lep, kot je bil nekoč. 
 
Nisem prepričana, vendar menim, da ste nam z izbiro tega filma hoteli povedati, da lahko človek 
najde svojo srečo v preprostih rečeh. S svojimi dejanji je ta človek, ki je sadil drevesa, tudi podaril 
srečo več tisoč ljudem, tako da je vse mogoče, če se potrudimo, seveda pa to vzame čas. 
 
Človek lahko vpliva na pokrajino, relief, življenje ostalih. Menim, da ste nam s tem filmom vzbudili 
zavest ter nam vlili voljo do tega, da tudi sami prispevamo k spremembam. 
 
Mislim, da smo si ta film morali ogledati zato, da vidimo, kaj lahko stori en sam človek za naravo. 
Če bi za naravo skrbeli kakor Elzéard Bouffier, na svetu ne bi bilo globalnega segrevanja in drugih 
stvari, ki vplivajo na izumrtje človeštva in Zemlje. 
 
 


