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Naslov Strah ima velike oči 
Neposredni 
cilji 

Učenci se skozi vajo seznanijo s spektrom različnih občutkov strahu, ki jih skozi 
pogovor poskušajo reflektirati. 

Didaktična 
naloga 

Ob prebiranju povedke »Strah ima velike oči« se učenci seznanijo in poučijo o nekaj 
osnovnih značilnostih strahu. 

 
Izhodiščno besedilo: 
  
Strah ima velike oči 
 
Iz Slovenskih Konjic proti vasi Žiče se je že v mraku vozil gostilničar Skale. Pot gre 
skoro ves čas ob gozdu, na enem mestu je bila še pred nedavnim časom cesta od obeh 
strani obrasla z gostim gozdom, da še podnevi ne bi bilo prijetno, še posebno, ker so 
pravili, da tam straši in tudi roparji so nekdaj napadali kmete, ki so se vračali s semnja v 
Slovenskih Konjicah. 
 
Možak je bil malo okajen. Ko je prišel na plano, je bilo od lune svetlo kot podnevi in 
takrat je zagledal ob cesti polno njivo mrtvaških glav. Oblil ga je mrzel pot, pognal je 
konje, da so prišli vsi prepoteni v vas. Drugo jutro ga je le gnala radovednost, kaj je bilo 
— zagledal je polno njivo zelenih zeljnih glav. 
 
Po pripovedi starejših ljudi zapisala Cila Remezenko, Celje, 1982  
 
Opomba: 
 
Pripovedka je bila objavljena v »Slovenske povedke iz 20. stoletja«, ki je leta 2003 izšla 
pri Mohorjevi založbi. Gre za gradivo s terena iz cele Slovenije in zamejstva, ki so ga 
zbirali otroci in odrasli na pobudo avtorice dr. Marije Stanonik. Iz tisočev enot je izbranih 
nekaj sto najboljših, ki so razporejene v dva dela. Prvi del je vsebinsko bolj ali manj 
povezan z nadnaravnim svetom in obsega bajke, legende, razlagalne in strašljive 
povedke. Drugi del je bolj zemeljski in obsega zgodovinske, socialne in šaljive povedke, 
povezane s konkretnim prostorom in časom. Knjigo je ilustrirala Maja Šubic. 
 
POTEK URE: 
 

1. Priprava: 
a. Natisnite pripravo (opcija) 

2. Preberite izhodiščno besedilo 
3. Izberete vprašanje, o katerem bi želeli razpravljati 
4. Pogovor 
5. Uvidi, refleksija o vsebini in poteku pogovora. 

 
ZAČETEK 
 

6. Poveste, da bomo prebrali slovensko povedko in se o njej pogovarjali. 
7. Berete.  



 
Metoda 1 
 

8. Navodila za učence: 
a. Poslušajo vprašanja. 
b. Razmišljajo. 
c. Če želijo, dvignejo roko in, ko dobijo besedo, povedo svoje mnenje. 

 
Metoda 2 
 

9. Navodila za učence: 
a. Na podlagi prebranega vsak zastavi po eno vprašanje. 
b. Vprašanje skupaj z imenom napišejo na list in ga oddajo na sredino kroga 

ali ga napišete na tablo. 
c. Med predlogi z dogovorom ali glasovanjem izberejo tista vprašanja, o 

katerih želijo govoriti. 
d. Razpravljajo. Pri tem si lahko pomagate s predlogi vprašanj. 

 
Vprašanja so opcijska in okvirna. Izbor naredite sami oziroma se zanje odločate glede na 
vsebinski potek pogovora. 
 
VPRAŠANJA (predlogi) 
 
10. Kaj je prestrašilo gostilničarja Skaleta? 
11. Zakaj je verjel, da vidi smrtne glave? Kaj je ugotovil, da je v resnici videl? 
12. Nas naši čuti varajo? Kateri čut je prevaral gostilničarja Skaleta in zakaj? 
13. Kaj pomeni, da ima strah velike oči? 
14. Je vas kdaj strah? Kdaj? Zakaj? 
15. Ste že kdaj poskušali premagati strah?  
16. Kako ste ga premagali? 
17. Vam je kdo pri tem pomagal? 
18. Kako ste se počutili, ko ste premagali strah? 
19. Ste kdaj vi pomagali komu premagati strah? 
20. Ste kdaj naredili kakšno pogumno dejanje? Kakšno?  
21. Kako ste se potem počutili? 

 
ZNAKI STRAHU 
 
22. Kako veš, da je nekoga strah? 
23. Ali lahko strah prepoznamo po določenih znakih?  
24. Ali sam poznaš strah? Ali si že kdaj občutil strah? 
25. Kako se počutiš, če te je strah? 
26. Ali ti je všeč, če se nečesa bojiš? Ali lahko uživaš v strahu? 
27. Ali ti je všeč, če je druge strah? Če se te drugi bojijo? 

 
OPREDELITEV STRAHU 
 
28. Kaj je torej strah? 
29. Koga je lahko strah? 
30. Kje biva strah?  



 
ČESA NAS JE STRAH? 
 
31. Česa se bojimo? Ali lahko najdemo nekaj primerov, česa vsega je ljudi strah? 
32. Ali nas je vseh strah istih pojavov? 
 
RAZLOGI ZA STRAH 
 
33. Od kod pride strah? Iskanje razlogov za strah. Zakaj se nekdo boji smrtnih glav? 

a. Zgodi se nam nekaj slabega, potem pa se tega bojimo 
b. Nekomu drugemu se zgodi nekaj slabega, potem se jaz tega bojim. 
c. Ne zgodi se nič slabega, ampak nečemu preprosto pripišemo nevarnost. 
d. Ne zgodi se nič slabega, ampak nekdo nečemu preprosto pripiše nevarnost, jaz pa 

verjamem. 
 

(NE)UPRAVIČENOST STRAHU 
 
34. Ali obstajajo upravičeni razlogi za strah? - Če da, kateri so? 
35. Ali obstajajo neupravičeni razlogi za strah? 
36. Ali se česa bojimo, čeprav se tega ne bi bilo treba bati? 
37. Ali se česa ne bojimo, čeprav bi se tega morali bati? 
38. Ali je strah lahko koristen? 
39. Ali je strah lahko nekoristen? 
 
STRAH IN POGUM  
 
40. Ali biti pogumen pomeni, da te ni strah? Ali se strah in pogum izključujeta? 
41. Pogum je odsotnost strahu.  

a. Ali potem sploh obstajajo pogumni ljudje, če se je vsakdo že kdaj česa 
ustrašil/se bal/se česa boji. 

b. Ali si pogumen, ker zjutraj v varnem okolju zajtrkuješ kosmiče in te ob 
tem ni strah? 

42. Pogum je obvladovanje strahu. 
43. Ali zase veš, če si pogumen? 
44. Ali lahko izgledaš pogumno, pa to v resnici nisi? 
45. Kaj misliš ti, kako lahko ugotoviš ali je nekdo (si ti sam) pogumen? 
46. Ali sem lahko pogumen, če me je nečesa strah? 
47. Ali sem lahko pogumen, če se ničesar ne bojim? 
48. Kaj misliš o izjavi: »pogum je obvladovanje strahu«? 

 
STRAH ME JE, KAJ PA ZDAJ? 
 
49. Kaj storimo, ko nas je strah? 

a. Pobegnemo. 
b. Otrpnemo. 
c. Se soočimo s situacijo. 

 
STRAH IN ODRAŠČANJE 
 
50. Ali se odrasli česa bojijo? 



51. Ali strah z odraščanjem izzveni ali le še bolj raste? 
52. Ali si se včasih nečesa bal, pa se tega zdaj ne bojiš več? 
53. Ali se včasih nečesa nisi bal, zdaj pa se tega bojiš? 

 
POGOVOR O STRAHU 
 
54. Ali misliš, da ljudje zlahka govorimo o svojih strahovih? 
55. Ali le stežka govorimo o tem, česar nas je strah? S kom lahko govoriš o svojih 

strahovih? 
56. Ali moraš biti že malo pogumen, da sploh lahko govoriš o lastnih strahovih? 
57. Zakaj o tem težko govorimo? - Pokažemo svoje šibke točke. Drugi jih lahko 

izkoristijo proti nam. 
 

REŠEVANJE TEŽAV 
 
58. Kako se otresti strahu? 
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