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Priprava ure: Politika je … 
 
Cilji: 
1. Sodelujoči izrazijo svoje mnenje o politiki in ga reflektirajo. 
2. Se učijo civiliziranega in argumentiranega dialoga. 
3. Ozavestijo, da ima politika negativen sloves in iščejo razloge za to. 
4. Razmišljajo o tem, kakšno bi bilo življenje v skupnosti brez politike. 
5. Ugotovijo, da politika ni nekaj negativnega per se, temveč takšna lahko postane ob neustrezni 

uporabi udeleženih.1 
6. Ugotovijo, da se politiki v skupnosti ni mogoče izogniti. Lahko se zgolj odločimo, kakšno politiko 

bomo imeli. 
 
Predpriprava: 
Če želiš ob koncu ure dobiti njihove opredelitve politike, jim pripravi lističe. Za vsakega enega.  
 

MODERATOR UDELEŽENCI 
Stopiš v razred, stojiš in počakaš, da se umirijo. 
 
Pozdraviš jih in se predstaviš. 

Se umirijo in utihnejo. 
 
 
Se usedejo. 

Podaš navodila: Vsak od vas dobi listič. 
Priskrbeti si morate le še pisalo. 

Dežurna učenca razdelita liste. 
Se pripravijo. 

Razlagam: Na tablo bom napisal začetek povedi. 
Vaša naloga bo, da jo boste dokončali tako, kot 
se vam zdi najbolj prav. Ampak ne samo enkrat; 
napisali boste tri (3) različne povedi. 

So tiho in poslušajo. 

Na tablo napišem: Politika je … Postanejo nemirni. 
Poskušajte čim bolje izraziti svoje mnenje o 
tem, kaj/kakšna politika je. Bistveno je, da 
izrazite svoje mnenje. Ne sosedovega, niti 
tetinega ali bratrančevega. 
 
Ko to pišete, ste tiho, da ne motite ostalih. 
 
Na voljo imate dve (2) minuti. Če bo treba, 
bomo čas podaljšali.  
 
Pišete čitljivo in se ne podpisujete na lističe. Na 
koncu vas bom prosil, da mi jih vrnete. 

Poslušajo navodila. 

Če ima kdo vprašanje, naj dvigne roko. Dvigajo roke in postavljajo vprašanja. 
Odgovorim in naznanim, da lahko začnejo. So tiho in delajo. 
Tiste, ki predčasno končajo spomnim, naj še 
enkrat pregledajo, če so zadovoljni s svojimi 
izdelki.  
Po izteku časa preverim, če še kdo piše. 

V miru počakajo na sošolce, ki še pišejo. 

Nadaljujem z navodili: Sedaj si še enkrat 
ogledate svoje dopolnjene povedi in jih 
ovrednotite. Če je izjava vrednostno 

So tiho in delajo. 

                                                             
1 Kdo je udeležen? So to le politiki ali smo tudi mi? 
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… nevtralna, napišite »0«. 
… pozitivna, napišite »+«. 
… negativna, napišite »-«. 
Zdaj poglejte, katerih izjav imate največ. Če je 
največ nevtralnih, potem pod črto napišite ∑ 0. 
največ pozitivnih, potem pod črto napišite ∑ +. 
največ negativnih, potem pod črto napišite ∑ -. 

So tiho in delajo. 

Nadaljujem: Zdaj bomo prešteli, koliko 
odgovorov določene vrste imamo v razredu. 
 
Dežurna učenca pokličem pred tablo in jima 
naročim, naj preštejeta vse prisotne dijake (naj 
ne pozabita sebe) ter pridobita rezultate. 
(Odmor zame. Tudi sam štejem dijake.) 

 
 
 
Dvigajo roke, dežurna učenca jih preštejeta po 
skupinah in rezultate zapišeta na tablo. 

Na tabli imamo rezultate naše razredne 
javnomnenjske raziskave. 
 
Verjetno bo od vrednostnih izjav več takšnih, ki 
bodo negativne. Veliko tudi nevtralnih. 

 

Zdaj bi rad slišal, kaj ste zapisali na svoje lističe. 
Začnimo z nevtralnimi izjavami. Ali si kdo želi z 
ostalimi deliti svoje mnenje? 

Sodelujoči se verjetno ne bodo želeli izpostaviti 
in bodo tiho. Bojijo se kritike s strani sošolcev. 

Po potrebi tu nastopi ekskurz o tem, kje tičijo 
razlogi za naš strah pred izpostavljanjem. 
Učenci potrebujejo zagotovilo, da se njihovim 
mnenjem ne bo nihče smejal in jih tako ponižal. 

 

Ko na vrsto pridejo negativne opredelitve 
politike in razlogi za to, imajo veliko prispevkov. 
 
Dobro je, da njihove prispevke pišem na tablo. 

Politika je neurejena. 
Politika ima probleme s preteklostjo. 
Politika zanima samo tiste, ki hočejo denar. 
Politiki zase pobirajo denar. 
Politiki nam dajejo slab zgled. 
Kaj delajo, da so slab zgled? 
Prilastili so si denar, korupcija, podkupnine … 

Politika je potemtakem neka izjemno slaba reč.  
Zakaj je ne bi zato raje odpravili? 
Mar ne bo svet boljši, če odpravimo nekaj 
slabega? 
Kako bi izgledal svet brez politike? 

Ne. 
 
Lahko odstranimo ene politike, pa pridejo drugi. 
 
Saj politika ni slaba stvar, ampak samo razmere 
v politiki so slabe. 
 
Ne bi bilo dobro, če bi odpravili politiko, ker bi 
bila potem anarhija. 

Kaj razumeš pod besedo anarhija? Razloži.  
Kateri pojem se skriva za to besedo? 

Kaos. Brezvladje. Vsak bi delal po svoje. 
 

Mar ni prav to naš ideal – da vsak dela to, kar 
mu ustreza?  

Ne, ni idealno, da nimamo pravil. Potrebujemo 
neka pravila. Drugače družba ne deluje. 
 
Če bi se mi odpovedali svoji politiki, potem bi se 
lahko zgodilo, da bi drugi (npr. druge države v 
EU) začele odločati o nas. S tem politike ne bi 
odpravili, ampak bi samo prenesli mesto 
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odločanja nekam drugam. Politika bi ostala. 
Zaključim: Ljudje smo bitja, ki rada živimo v 
skupnosti. Vsakič, ko nas več ljudi živi skupaj, je 
treba urejati razmerja med nami.  
 
Vsaka skupnost bo torej morala urejati svoje 
življenje. Sicer ne nujno v obliki države, ampak 
se temu ne more izogniti. 
 
Ne moremo vplivati na to, ali politiko imamo ali 
pa ne. Lahko pa vplivamo na to, kakšna je. 
Državljani v SLO nismo brezpravni sužnji. Imamo 
možnost vpliva, s tem pa tudi odgovornost za 
to, kako so stvari (ne)urejene.  
 
Tudi vi kot razred ste skupnost in nujno vplivate 
na to, kako kvalitetno bo vaše bivanje v šoli. 
 
Hvala za pozornost. 
 
Pokličem dežurna učenca in ju opozorim na to, 
da mora biti učilnica urejena in pripravljena za 
naslednje uporabnike. 

 

 
Pripravil Janez Ciperle 


