
1 
 

Kralj Matjaž – priprava na uro 
 
PRIPRAVA: 
1) Natisni pripravo. 
2) Pripravi tablo in preveri flomastre. 
3) Pripravi stole v polkrog. 
4) Pripravi list za poimenski sedežni red. 
 
1) Cilji: 

a. Ciljev več, izpostavil bom le dva. 
b. Premislek lastnih mnenj in primerjava z mnenji drugih. 
c. Imamo različna mnenja, a niso vsa enako dobra. Če mislim, da se juho najlažje jé z vilico, 

potem bo moje življenje nekoliko težavnejše od onega, ki misli, da je za to primernejša žlica. 
Primer je šolski in banalen. Tak je namenoma. Kako močno na naša življenja vplivajo šele 
bolj pomembna vprašanja. 

d. Prakticiranje civilizirane in argumentirane komunikacije. 
 
2) Oblika dela:  

a. Dialog.  
b. Sam bom prevzel vlogo moderatorja in spodbujevalca pogovora.  
c. Vi lahko delite svoje mnenje z drugimi.  
d. Lahko samo opazujete. 

 
3) Tema:  

a. Aktualno vprašanje. Pogovarjali se bomo o tem, kakšen je dober vladar. 
b. Izbrana tema ni lahka. Ne toliko zaradi težavnosti vprašanja, temveč zaradi naše čustvene 

vpletenosti. 
c. Razmišljali bomo o politiki. Upam, da drugače kot to sicer počne večina ljudi po svetu – in 

sicer civilizirano in nekonfliktno. 
d. Večkrat slišimo, da se o politiki raje ne pogovarjajmo, češ da se bomo sprli.  
e. Kaj je politika? Beseda izvira iz grške besede za mestno državo – polis. Politika torej obsega 

zadeve skupnosti. Tistega kar se tiče vseh. Če kdo torej reče, naj se ne pogovarjajmo o 
politiki, potem v bistvu trdi, naj se ne pogovarjajmo o skupnih temah. Zdaj lahko razmislite, 
v kolikšni meri je ta izjava smiselna. 

f. Ali je kriva tema, če se sogovorci sprejo? Tema ni kriva. Krivi smo mi, ker se ne znamo 
pogovarjati. To znamo takrat, ko znamo deliti različna mnenja. Po navadi se zgolj božamo v 
smeri dlake in si kimamo. Alternativna mnenja pa niso zaželena. Prav tega se bomo učili 
tukaj. Ni lahko, se bomo pa trudili. 

g. Da bo začetek lažji, si bomo pomagali z zgodbo o Kralju Matjažu. Ta ni edini speči kralj. Tudi 
Nemci imajo svojega. Zgodovinski kralj naj bi bil Matija Korvin (15. stol.) Ogrski kralj osvoji 
velik del Avstrije, vlada kasneje na Dunaju in se bojuje proti Turkom. Zato je zelo priljubljen 
med prebivalstvom. Je tudi mešanica karantanskih knezov. Prava zmešnjava skratka. 

h. A tu nas zgodovina ne zanima. Nas zanima simbolna plat povesti. Prek nje bomo skušali 
bolje razumeti sebe. 

i. Pomembno! Ko bomo razmišljali o zgodbi, moramo izhajati iz nje same ter upoštevati 
pogoje, ki veljajo za naš svet. 

 
4) Branje zgodbe: Glasno preberemo zgodbo. Vsak ima svoj izvod. 
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5) Dialog: 
 

Kakšen vladar je kralj Matjaž? Kaj vemo o njem? Je dober vladar. 
Zakaj je dober? Kaj ga dela dobrega? 
 
Nariši miselni vzorec »Kralj Matjaž« 

Bil je bogat. Imel je ogromno zlatnikov. 
Bil je domačin. Slovenec. 
Izbralo ga je njegovo ljudstvo. 
Bil je pravičen in priljubljen. 
Bil je radodaren. Pomagal je revežem. 
Grajska vrata so bila odprta vsakomur. 

Kako so živeli naši predniki? Kako izgleda 
vsakdan naših prednikov? 
 
Nariši miselni vzorec »Predniki« 

Takrat so bili zlati časi. 
Vsak dan plešejo in se zabavajo. 
Vsak dan pijejo vino. 
Življenjski standard je izjemno visok. 
Imajo možnost izbiranja svojega vladarja. 

V čem se razlikuje naš vsakdan od vsakdana 
naših prednikov?  
Na tablo nariši tabelo danes - včasih 

Danes le redko rajamo in moramo delati. 

Kdo od vas bi rad živel v Matjaževem kraljestvu? Večina učenk in učencev dvigne roke. 
Zakaj bi radi živeli tam? Zakaj ne?  
Kje je omenjeno delo? Slovenci naj bi bili 
pregovorno pridni? Ali so naši predniki marljivi? 
Kje v tem kraljestvu je vidna pridnost? Kdo tu 
sploh dela?  

Kujejo denar (SLO evro kovanci kovani na 
Finskem, Nizozemskem, Slovaškem) 

Kako si ljudstvo lahko privošči tako veseljaško in 
lagodno življenje? 

Denar dobijo od vladarja. 
Kadarkoli ga potrebujejo, gredo do kralja. 
Radodaren je in vsem pomaga. 

Fino. Od kod pa dobi denar on sam? 
Od kod izvira njegovo bogastvo? 
Od kod mu vse to zlato? 

Nepojasnjen izvor premoženja. 
 

Zanimiva država. Od kod dobi denar naša 
država? 

Od davkov. Vse kar se proizvaja, prodaja, vse 
storitve so obdavčene. 

Torej je Matjaževa država obrnjena na glavo?  
Ali so finance za državo pomembne? Seveda. 
Poskusimo poiskati izvor. Iz česa so zlatniki? Iz zlata. 
Očitno ima mnogo zlata? 
Od kod ga dobi? 

Morda ima rudnik. 
Morda je bogastvo podedoval. 

Ali kdo pozna rudnik, kjer bi na veke vekov 
lahko kopali rudo, pa je ne bi nikdar zmanjkalo? 

Ne. Takega rudnika zlata ni. 

Kaj pa vsaj lignita?    
Denimo, da res ima rudnik in da v njem delajo 
gostujoči delavci. Danes kopljemo rudo. Ali tudi 
vemo, da bo enkrat zlata zmanjkalo? 

Da, vemo. 

Kralj denar vlaga v dobro počutje državljanov. 
Ali tudi kaj skrbi za vzdržnost financ?  

 
Ne, nič. 

Z vinom in veseljačenjem kupuje naklonjenost 
ljudstva. Ali se ljudstvo kaj vpraša, če je situacija 
vzdržna? 

Ne, nič. 

Imamo torej situacijo, ko že v trenutku, ko se vsi 
zabavajo in je vsega na pretek, trezen 
opazovalec vidi, da to ne gre. Da bo pristanek 
trd. 
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Kakšna bo prihodnost države? Revščina. Začeti bodo morali delati. In ne bo 
lahko, ker ničesar ne znajo. 

Kdo bo odgovoren za bankrot države? Kralj. 
Kdo pa je kralju dal oblast? Ljudstvo samo ga je izbralo. 

Ljudje imajo odgovorno nalogo, saj določajo, 
kdo bo vladal. 

Ali je imenovanje vladarja odgovorna naloga? 
Ali je to težka naloga? 

Tudi ljudje so krivi, ker so ga izvolili. Kasneje pa 
mu niso nasprotovali. 

Najkasneje na tej točki se mora ljudstvo ovesti 
svoje nespameti. 

 

Ampak država ne propade sama od sebe. Kaj jo 
uniči? 

Zahodnjaki napadejo. 

Ali je kralj kupil tanke, atomsko orožje, rakete 
zemlja-zrak in zemlja-zemlja? Ali je poskrbel za 
izurjenost in pripravljenost vojske? 

Ne. Ljudje so pijančevali in niso trenirali. Bili so 
lahek plen svojih zavojevalcev. 

Kakšen je zdaj vsakdanjik pod tujim jarmom? Beden. Ljudje morajo delati. Kovač išče ročnika 
za kladivo. 

Kdo je kriv po javnem mnenju kriv za nastalo 
situacijo? 

Tujci. Kralj Matjaž je žrtev. Še vedno je opevan, 
ljudje pa vzdihujejo za izgubljenimi »dobrimi 
starimi časi«. 

Slovencu torej še enkrat več ni treba sprejeti 
odgovornosti na nespametno politiko. Sam ni 
kriv ničesar. Vsega so krivi drugi – zapadnjaki. 

Mogoče si je kralj Matjaž denar le izposodil. 
Nakar v deželo pridejo upniki. 

Matjaž je imel veliko srečo: 
1) Imel je denar za podkupovanje volivcev. 
2) Bil je odstavljen pred finančnim brodolomom 
kraljestva. 
3) Preživel je bitko. Ljudje ga (ker so vsega 
vedno krivi tujci) še vedno kujejo v zvezde. 

 

Zgodbe še ni konec. Kaj se zgodi kovaču (mali 
človek kot smo mi) in kako ravna v tej situaciji? 

Najde spečega kralja in mu ukrade denar. 

Ali je kovač kot tat prikazan kot pozitiven ali kot 
negativen lik? 

Očitno je pozitiven, saj smo tudi bralci vabljeni, 
naj ga na Silvestrovo posnemamo. 

Torej je dobro, če državi ukrademo denar?  
Zakaj država od pobira denar? Za ceste, šole, bolnišnice, vodovod, kmetijske 

subvencije, štipendije, socialno pomoč, gasilce, 
policijo, civilno zaščito … 

Kako se imenuje tako zbran denar? Davki. 
Kako se državi krade denar? Korupcija. 

Utajimo davke. 
Delo na črno. 

Komu v bistvu krademo, ko krademo državi? Sami sebi, oziroma vsem ljudem okrog nas. 
Drugi morajo plačati še naš delež. 

Ali mi to počnemo? Ne./Da. 
Ali je neplačevanje davkov v javnosti razumljeno 
kot nekaj dobrega ali kot nekaj slabega? 

 

Kdo plačuje davke? Vsi mi. Ko kaj kupimo. Ko odrasli zaslužijo 
denar. 

Ali se lahko izognemo davkom? Ja, lahko. In to možnost imamo vsi, ne le politiki 
in direktorji. 

Kakšne bodo posledice, če se kraja razširi? Začelo bo primanjkovati denarja za šole, 
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gradnjo cest, socialna stanovanja, okolje, 
policijo, vojsko, občine … 

Kovač je prispodoba malega »poštenjaka«.  Priden in delaven, a ko ima državi priložnost 
nekaj ukrasti, ne pomišlja dvakrat. 

Ali smo res tako pošteni, kot mislimo, da smo?  
Učenci ponovno dvignejo roke na vprašanje, 
kdo želi živeti v Matjaževem kraljestvu. 

Večina tam noče več živeti. 

Zaključek. Ali smo se česa naučili? Minuta in pol, 
da razmislimo, nato povemo. 

 

 

Sam sem vesel, da Matjaž še spi in upam, da se nikdar ne zbudi. 
Sedaj je pred nami pravica in odgovornost, da izberemo vladarja.  
Na kaj bomo pazili pri izbiri? 
 
 
PROGRAM: 
Ali je pomembno, da ima kandidat program? 
Ali je vsak spisek sladkih želja že program? Kakšen naj bi bil program, da si zasluži to ime? 
 
OSEBNOST: 
Katere osebnostne lastnosti naj ima? 
Ali mora biti pošten? 
Avtoritaren? Ali potrebujemo nekoga, ki bo z roko udaril po mizi? 
Ali mora imeti razvito sposobnost sodelovanja? 
 
 
VRSTE MANIPULACIJE 
V športu poznamo doping. Tudi v politiki bi morali volivci uvesti doping kontrolo, da bi izločili 
kandidatke, ki se poslužujejo podlih trikov in zavajanja. 
 

1) NEGATIVNA KAMPANIJA  
2) ARGUMENT S PALICO V OZADJU (Npr. »Ljudje, ne bodite ovce! Bodite proti!«) 
3) ARGUMENT SLAMNATEGA MOŽA. 

 

Pripravil Janez Ciperle 


