
DOBRO DJELO 

  

Dobro djelo je 

Dati kruh gladnima. 

Dobro djelo je  

Pomoći potrebitima. 

Dobro djelo je  

Biti društvo usamljenima. 

Dobro djelo je 

Podijeliti veselje s tužnima. 

  

Dobro djelo je 

Pokloniti osmijeh svima. 

Dora Šimunec 

 

Dobro djelo je 
kad nekome pomažeš 
i nikad ne odmažeš. 
 
Dobro djelo je 
kad posuñuješ drugima 
i kad dijeliš s drugima. 
 
Dobro djelo je  
kad činiš dobro 
i sretan si zbog toga. 
 
Dobra djela su: iskrenost, 
razumijevanje, pomaganje, 
prijateljstvo, ljubav... 
 
Činimo ih zajedno ! 
 

Marta Lovričić 



Što je dobro djelo? 

Dobro djelo je 

pomoći starici prijeći cestu 

i pokloniti siromahu vestu, 

usrećiti nekoga riječju lijepom 

i pomoći čovjeku slijepom. 

Dobro djelo je 

prijatelju oprostiti 

i s posvađanim se pomiriti, 

ispuniti svoje obećanje, 

govoriti istinu i lagati manje. 

Dobro djelo je 

susjeda pozdraviti 

i nešto lijepo napraviti. 

Dobro djelo nas sve usreći, 

i duboke rane liječi. 

 

Anamarija Škiljan 

 

 

 

 

 



Što je dobro djelo 

 

Ako vidiš baku kojoj je teško cestu prijeći 

 priskoči joj u pomoć nisu ti potrebne riječi . 

To je dobro djelo. 

 

Ako vidiš dijete kako doziva majku plačući 

 pokaži mu put kući. 

To je dobro djelo . 

 

Ako gladnome psu daš svoje pecivo cijelo 

I to je dobro djelo. 

 

Kada nečega puno imaš 

Pa drugome malo daš. 

I to je dobro djelo. 

 

Ima mnogo dobrih djela, 

ali najveća su ona koja iz srca dolaze 

 i u tuña sjećanja se vječno smjeste. 

 

Zato neka vam se u glavu usadi uzrečica cijela 

 NISI DOBAR ČOVJEK AKO NE ČINIŠ DOBRA DJELA!!! 

Lucija Škiljan 

 

 

 



ŠTO JE DOBRO DJELO 

 

Dobro djelo, što je to? 

Možda knjiga, 

ili nogometna liga... 

Ako ne znate dobro me slušajte! 

 

Ono je kao ladica tajni, 

tvoj prijatelj bajni. 

Ponekad možda zatvoriš ladicu tu, 

no ona zauvijek ostaje u srcu! 

 

Pomaže  kod prijatelja okom vidljivih, 

čak i onih sramežljivih. 

Ni humor tu ne odmaže, 

on se samo svemu trudu prilaže. 

 

Možda to ponekad zanemarite, 

ali se na posljetku sjetite. 

 

Tako je to dragi moji, 

kada to shvatite, 

i svoju savijest probudite, 

prijatelj pravi biti ćete vi, 

nemojte to zaboraviti! 

 

Nadja Petrić – Glavaš 



Što je dobro djelo? 

 

Dobro djelo  
je kao ukusno jelo, 
ono je poslastica prava 
nije san nego java. 
 

Ako ga prepoznati znadeš 
pomagat ćeš počet prije nego što se snađeš. 
 

Ono će tvoj najbolji prijatelj biti  
zabavit će te i razveselit, 
od njega se nećeš kriti. 
 

Zbog njeg nikad usamljen biti nećeš, 
on prati svaki tvoj korak gdje god se krećeš. 
 

Bit ćeš dobrica prava, 
a ne škrtica koja se u sobu zatvara. 
 

Svatko svoj put bira, 
svatko drugačija ima krila. 
 

Neki dobra djela čine 
da se uzdignu u visine, 
dok neki na sebe misle samo 
i onda kada im treba pomoć nemaju kamo. 
 

Ema Volar 
 

 

 

 


