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Naslov Sovraštvo iz strahu 
Neposredni 
cilji 

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

Didaktična 
naloga 

Ob prebiranju kratkega citata iz knjige Martina Luthera Kinga mlajšega z naslovom 
»Korak proti svobodi«, se učenci seznanijo in poučijo o nekaj osnovnih značilnostih 
strahu. 

 
Izhodiščno besedilo: 

Izvirnik in prevod: 

»Men often hate each other because they fear each other; they fear each other because 
they don't know each other; they don't know each other because they can not 
communicate; they can not communicate because they are separated.« 

»Ljudje se med seboj pogosto sovražijo, ker se drug drugega bojijo; drug drugega se 
bojijo, ker se ne poznajo; ne poznajo se, ker ne morejo komunicirati; ne morejo 
komunicirate, ker so med seboj ločeni.«  

Martin Luther King, ml.  

(Korak proti svobodi: Zgodba o dogajanju v Montgomeryju, 1958) 

 
POTEK URE: 
 

I. Priprava: natisnite besedilo  
II. Preberite besedilo 

III. Pogovor 
IV. Uvidi, refleksija o vsebini in poteku pogovora. 
 
ZAČETEK 
Poveste, da boste prebrali navedek iz knjige Martina Luthra Kinga mlajšega in se o njem 
pogovarjali. 
Če učenci ne poznajo njegovega dela in življenja, jim ga na kratko predstavite. Uporabite 
lahko različne vire, od knjižnih do vizualnih. Če že dovolj dobro obvladajo angleščino, 
lahko besedilo najprej preberete v izvirniku in nato prevod. 
Učencem daste navodila:  

• Poslušajo naj vprašanje. 
• Nato naj razmišljajo 30 sekund (opozorite jih, ko je čas mimo). 
• Če želijo govoriti, naj dvignejo roko. 

Vprašajte, ali ima kdo še kakšno tehnično vprašanje.  
 
VPRAŠANJA ZA POGOVOR 
 

• Kaj želi Martin Luther King mlajši povedati s tem citatom? 



• Kje in v kakšni zgodovinski situaciji je bil izrečen? 
• Zakaj se ljudje sovražijo? 
• Zakaj se ne poznajo? 
• Zakaj ne morejo komunicirati med seboj? 
• Zakaj so med seboj ločeni? Kdo jih ločuje? 
• Kakšno vlogo ima pri tem strah? Komu služi? 
• Ali je vas kdaj strah? Zakaj? 
• Kdaj je strah upravičen in kdaj ne?  
• Lahko navedete kakšno aktualno zgodbo, ki ljudi prepričuje, da delujejo iz strahu 

pred drugim?  
• Kako delujete, ko vas je strah? 
• Lahko strah komu služi kot orodje za nadzor nad ravnanjem ljudi? 
• Ali ste že kdaj poskušali premagati strah?  
• Vam je kdo pomagal premagati strah? 
• Kako ste se počutili, ko ste premagali strah? 
• Ali ste kdaj pomagali komu premagati strah? 
• Ste kdaj naredili kaj pogumnega?  
• Kako ste se počutili, ko ste naredili nekaj pogumnega? 
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