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Naslov Črni pes 
Neposredni 
cilji 

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

Didaktična 
naloga 

Ob prebiranju slikanice »Črni pes« se učenci seznanijo in poučijo o nekaj osnovnih 
značilnostih strahu. 

 
Izhodiščno besedilo: 
 
Črni pes 
 
Nekega dne je družino Korajža obiskal črn pes. Najprej ga je zagledal gospod Korajža. 
»Jojmene!« je zastokal in spustil svoj opečeni kruhek. Ni zapravljal časa, takoj je poklical 
policijo. 
»Pred našo hišo je črn pes, velik kot tiger!« je povedal policistu. Policist se je zasmejal. 
»Kaj naj storim?« je vprašal gospod Korajža. 
»Ne hodite iz hiše,« je odvrnil policist in odložil slušalko. 
 
Potem je vstala gospa Korajža. 
»Jojmene!« je zastokala in spustila svoj lonček čaja. 
Ni zapravljala časa, takoj je poklicala gospoda Korajžo. 
»Ali veš, da je pred hišo črn pes, velik kot slon?« je zavpila. 
»Vem,« je rekel gospod Korajža. 
»Kaj naj storiva?« je vprašala gospa Korajža. 
»Ugasniva luči, tako ne bo vedel, da sva tukaj!« 
 
Naslednja  je vstala Katja Korajža. 
»Jojmene!« je zastokala in spustila svojo zobno ščetko.  
Ni zapravljala časa, takoj je poklicala starše. 
»Sta vedela, da je pred hišo črn pes, velik kot tiranozaver?« 
»Sva,« sta v en glas odgovorila gospod in gospa Korajža. 
»Kaj naj storimo?« je vprašala Katja.  
»Zagrnimo zavese, tako nas ne bo mogel videti.« 
 
Naslednji je vstal Jaka Korajža. 
»Jojmene!« je zastokal in spustil svojega medvedka. Ni zapravljal časa, takoj je poklical 
vso družino. 
»Ali veste, da je pred hišo črn pes, velik kot Veliki ptič?« 
»Kdo pa je Veliki ptič?« je vprašala Katja Korajža. 
»Saj ni važno! Kaj naj storimo?« je vprašal Jaka Korajža. 
»Skrijmo se pod odeje!« so zajavkali. 
 
Takrat je najmlajša v družini Korajža, klicali so jo Mala (na kratko), opazila, da se nekaj 
dogaja. 
»Družba, zakaj se skrivate pod odejo?«  
»Skrivamo se pred črnim psom!« so zašepetali. 
»O, kakšni tepčki ste,« je rekla Mala in odprla vhodna vrata. 



»Ne hodi iz hiše!« so zatrepetali. 
»Pesjan te bo pojedel!« 
»Snedel ti bo glavo!« 
»Pohrustal ti bo kosti!« 
Mala pa je šla kljub temu. 
 
Zunaj se je črni pes nagnil k njej in PRHNIL vanjo. 
»Ojoj, RES si velik?« je rekla Mala.  
»Kaj pa počneš tukaj, ti zverina?«  
Črni pes jo je OVOHAL. 
 
No, prav,« je rekla. »Če me hočeš pojesti, me moraš najprej ujeti.« In že se je zapodila 
med mračna drevesa.  
Med tekom si je izmislila pesmico. 
 
»Prevelik si, da bi za mano se podil.  
Če zmanjšaš se, lahko me boš lovil.«  
In črni pes je šel za njo… 
 
Mala je hitela proti zamrznjenemu ribniku.  
Švignila je po ledu in pod most in mimogrede zapela: 
 
»Predebele so tace, pretanek je led,  
nekaj teže izgubi in ohranil boš sled.«  
In črni pes ji je sledil ... 
 
Nato je pohitela čez igrišče, se spustila po toboganu, stekla okoli vrtiljaka in ves čas pela: 
 
»Da bi tukaj plezal, res si PREOKROGEL,  
če boš shujšal, boš mogoče zmogel.«  
Črni pes ji je še naprej sledil ... 
 
Končno je Mala pretekla vso pot nazaj do hiše.  
»Zakaj se vsi skrivajo, izveš, če za mano v hišo greš!« 
Potem je smuknila skozi lino za mačke. Res je bila tako majhna. 
Ampak sedaj je bil majhen tudi črni pes. 
 
Notri je Mala pograbila umivalno skledo. »HA!« je vzkliknila in z njo pokrila črnega psa, 
ko se je zbasal v hišo. 
Takrat so se iz skrivališča dvignili drugi člani družine Korajža. 
»Ni te snedel!« je zaklicala gospa Korajža.  
»Ni te pojedel!« je zavriskal gospod Korajža. 
»Ni te pohrustal!« je zavpil Jaka Korajža (in zgrešil priložnost za rimo). 
»Ampak kje je črni pes?« je vprašala Katja.  
Mala je brez besed dvignila skledo. 
 
Ostali  člani družine Korajža so bili presrečni, ko so spoznali, da črni pes ni tako velik 
niti tako strašen, kot so se bali. 
Sedaj, ko ga bolje pogledam, sploh ni videti tako grozen,« je rekel gospod Korajža. 
Ostali so se strinjali. 



»Bili smo tepčki,« je rekla Katja. »Samo Mala je vedela, kaj je treba storiti.« 
Nekaj časa so vsi molčali in razmišljali, kako pogumna je bila Mala.  
»Zelo si pogumna, da si se spoprijela z nečim tako velikim in groznim,« je rekla gospa 
Korajža. 
 
»Nič strašnega ni bilo, veš,« je odgovorila Mala Korajža, ko je šla sedet h kaminu. 
In črni pes ji je sledil. 
 

Levi Pinfold 
 
Opomba: 
 
»Črni pes« govori o družini Korajža. Ne upajo si iz hiše, saj pred njihovimi vrati čaka 
ogromen, črn pes. Nazadnje se ven odpravi najmlajša članica družine, Mala Korajža. Psa 
podraži in se z njim lovi. Črni pes navsezadnje le ni tako strašen in kot vsak strah, 
se tudi ta zmanjša, dokler ne postane prav prijeten družinski kuža. Slikovita, domiselna 
zgodba o strahu ali o pogumu. Kakor jo kdo bere. Slikanica »Črni pes« je prejela nagrado 
Kate Greenaway za vrhunske ilustracije. 
 
POTEK URE: 
 

1. Priprava: 
a. Natisnite pripravo (opcija) 
b. Poiščete slikanico (opcija) 

2. Preberite izhodiščno besedilo 
3. Pogovor 
4. Uvidi, refleksija o vsebini in poteku pogovora. 

 
ZAČETEK 
 

5. Poveste, da bomo prebrali besedilo slikanice z naslovom »Črni pes« angleškega 
avtorja in ilustratorja Levija Pinfolda in se o njem pogovarjali. 

6. Berete. Če imate dostop do slikanice in je skupina otrok dovolj majhna, jo 
uporabite in jim ob besedilu pokažite tudi izvrstne ilustracije. 

 
Metoda 1 
 

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

 
Metoda 2 
 

8. 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) 
 
9. Kaj se je zgodilo družini Korajža? 
10. Česa je strah družino Korajža? 
11. Kaj pomeni Korajža?  
12. Kaj pa pomeni, ko rečemo, da je nekdo strahopeten? 
13. Kdo v družini je najbolj pogumen? 
14. Kaj naredi Mala?  
15. Kako je Mala premagala strah? 
16. Je vas kdaj strah? Kdaj? Zakaj? 
17. Ste že kdaj poskušali premagati strah?  
18. Kako ste ga premagali? 
19. Vam je kdo pri tem pomagal? 
20. Kako ste se počutili, ko ste premagali strah? 
21. Ste kdaj vi pomagali komu premagati strah? 
22. Ste kdaj naredili kakšno pogumno dejanje? Kakšno?  
23. Kako ste se potem počutili? 

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

 
OPREDELITEV STRAHU 
 
30. Kaj je torej strah? 
31. Koga je lahko strah?  
32. Kje biva strah?  
 
ČESA NAS JE STRAH? 
 
33. Česa se bojimo? Ali lahko najdemo nekaj primerov, česa vsega je ljudi strah? 
34. Ali nas je vseh strah istih pojavov? 
 
RAZLOGI ZA STRAH 
 
35. Od kod pride strah? Iskanje razlogov za strah. Zakaj se nekdo boji psov? 

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 
 
36. Ali obstajajo upravičeni razlogi za strah? - Če da, kateri so? 
37. Ali obstajajo neupravičeni razlogi za strah? 
38. Ali se česa bojimo, čeprav se tega ne bi bilo treba bati? 
39. Ali se česa ne bojimo, čeprav bi se tega morali bati? 
40. Ali je strah lahko koristen? 
41. Ali je strah lahko nekoristen? 
 
STRAH IN POGUM  
 
42. Ali biti pogumen pomeni, da te ni strah? Ali se strah in pogum izključujeta? 
43. 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? 

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

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

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

 
STRAH IN ODRAŠČANJE 
 
52. Ali se odrasli česa bojijo? 
53. Ali strah z odraščanjem izzveni ali le še bolj raste? 
54. Ali si se včasih nečesa bal, pa se tega zdaj ne bojiš več? 
55. Ali se včasih nečesa nisi bal, zdaj pa se tega bojiš? 

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

strahovih? 
58. Ali moraš biti že malo pogumen, da sploh lahko govoriš o lastnih strahovih? 
59. Zakaj o tem težko govorimo?  

 
REŠEVANJE TEŽAV 



 
60. Kako se otresti strahu? 
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