
Filozofija za otroke 
 
Pripravili: Robert Petrovič, Boris Vezjak, Tanja Pihler  
 
Naslov Kača pred šolo 
Neposredni 
cilji 

Otroci ločujejo resnične od neresničnih sodb, poskušajo odkriti pomen resnice. 
Skozi to temo spoznajo praznoverja, stereotipe, predsodke. Uporabijo 
utemeljevanje kot proces iskanja razlogov, uvidijo, da je racionalna misel 
takšna, da se jo da utemeljiti, pri čemer se uporabi utemeljevanje z logičnimi 
razlogi ali izkustvom; prav tako iz stališč izpeljujejo posledice. 

Didaktična 
naloga 

Ob prebiranju kratke zgodbe »Kača pred šolo« se učenci seznanijo in poučijo o 
osnovnih značilnostih logičnih zmot. 

 
Izhodiščno besedilo: 
 
Kača pred šolo 
 
»Otroci, ali kdaj lažete?« je razred presenetila učiteljica Anja.  
 
V učilnici je zavladala smrtna tišina. 
 
»Ne boste priznali, kajne?« se je nasmehnila. 
 
»Včasih ljudje govorijo tako, da lažejo ali goljufajo z besedami. Zato, da bi nas 
prepričali. Ali pa, ker od nas nekaj pričakujejo. Ali pa samo zato, da bi bili frajerji.« 
 
Sara se je poskusila prikupiti: »Ni lepo od njih!« 
 
»Če uporabljamo besede in stavke, ki niso točni, je to podobno laganju, ker druge 
zavajamo. Če bi našemu sošolcu ali sošolki rekli, da ne more biti res, kar je povedal, 
samo zato ker je debel, potem na ta način skoraj lažemo in si nekaj izmišljujemo.« 
 
»Kaj pa je povedal?« je vprašala Sara. 
 
»Na primer, da je na cesti pred šolo videl kačo,« je dodala učiteljica. »Ne moremo trditi, 
da je ni videl, samo zato ker je debel.« 
 
»Kaj pa, če je res debel?« je bil radoveden Nejc. 
 
»Morda je res debel, ampak to ni povezano s tem, ali je videl kačo ali ne. Kače vidijo tudi 
suhi otroci. Ali pa jih ne vidijo. Kaj ima s tem debelost?« 
 
»Biti debel in videti kačo ni povezano?« 
 
»Seveda ne. Zakaj pa bi otroci z več kilogrami videli kače, tisti z manj pa ne? Takšnim 
primerom v pogovoru pravimo miselna zmota ali napaka. Včasih mislimo in govorimo 
narobe. Lahko to delamo nalašč, včasih pa nehote,« je pojasnila učiteljica. 
 
»Že vem, zakaj bi kdo komu rekel, da je debeluh. Da bi ga užalil!« je povedal Luka. 
 



»Uganil si. In če bomo rekli samo to, da je debel, nikoli ne bomo vedeli, če je pred našo 
šolo res bila kača. A zdaj razumemo, kaj je to zmota?« se je nasmehnila učiteljica. 
 
»Meni se zdi, da razumem,« je dodal Nejc. 
 
Opombe: 

Zgodba je iz slikanice »Ali je to zmota?«, Borisa Vezjaka. 

Zmota je napaka, ki jo delamo v pogovoru ali ko o čem razmišljamo. Pri njej napačno 
povezujemo misli in stavke: včasih se zmotimo hote, včasih nehote. Obstaja več vrst 
takih napak. Z njihovim raziskovanjem se med drugim ukvarja logika. 

POTEK URE: 
 

1. Priprava: 
a. Natisnite pripravo (opcija) 
b. Poiščete slikanico: Vezjak, Boris (2015). Ali je to zmota?. Maribor: Aristej 

(opcija) 
2. Preberite izhodiščno zgodbo 
3. Pogovor 
4. Uvidi, refleksija o vsebini in poteku pogovora. 

 
ZAČETEK 
 

5. Poveste, da bomo prebrali zgodbo iz slikanice z naslovom Ali je to zmota?, 
slovenskega filozofa Borisa Vezjaka in se o njej pogovarjali. 

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

 
7. Navodila za učence: 

a. Poslušajo vprašanja. 
b. Razmišljajo. 
c. Če želijo, dvignejo roko in, ko dobijo besedo, povedo svoje mnenje. 

 
Vprašanja so opcijska in okvirna. Izbor naredite sami oziroma se zanje odločate glede na 
vsebinski potek pogovora. 
 

8. Skupaj preberemo zgodbo.  
 

Vprašanja: 
 
A tudi vi kdaj lažete? Kaj je laž? 
Zakaj neradi priznamo, da lažemo? 
Zakaj je slabo, če lažemo? 
Zakaj ljudje lažemo? Ali to počnemo namenoma? 
Zakaj niso verjeli sošolcu, da je videl pred šolo kačo?  
Ste tudi sami izbirčni pri tem komu verjamete? Verjamete nekomu, ker ga poznate, 
drugim pa ne? 
Kako bi ugotovili, ali zgodba drži? Kako ugotovimo, da nekdo laže? 



Ali obstaja več vrst laži?  
Kako je, če se motimo? Je zmota podobna laži? Zakaj?/Zakaj ne? 
Ali vas lahko nalaže nekdo, ki mu ne zaupate? 
Ali poznate kakšen pregovor o laži? Kaj pomeni? 
Kaj je nasprotje laži? 
Kako vemo, da je nekaj resnično? Navedite kakšen primer. 
Ali je to, kar vidimo, slišimo, otipamo … vedno resnično? (Primer: optične in 
geometrijske prevare) 
Ali se lahko laž spremeni v resnico? Zakaj?/Zakaj ne? 
 
Ali moramo vedno govoriti resnico? Zakaj?/Zakaj ne? 
Ali moramo govoriti resnico, tudi če koga s tem prizadenemo? Zakaj?/Zakaj ne? 
Ali je kdaj koristno, če se zlažemo? Zakaj?/Zakaj ne? 
 
Splošna vprašanja (nadaljnji predlogi): 
 
O čem ste se nazadnje zlagali? Komu? Zakaj? 
Kako ste se pri tem počutili? 
Je oseba, ki ste se je zlagali, to odkrila? Kako? 
Ali je laganje imelo kakšne posledice? 
Kaj storijo starši, če se jim lažete? 
Kako se počutite, če ugotovite, da se vam je nekdo (npr. prijatelj) zlagal? Kaj storite? 
Kaj je to logika? 
Kdaj je nekaj logično? 
Kaj so to zmote in napake? Navedite kakšne primere. 
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