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

Didaktična 
naloga 

Zastavimo si vprašanja o tem, kako upravičujemo svoja prepričanja in kako 
ločujemo med dobrim in slabim dokazom. 

 
POTEK URE: 
 

1. Priprava: 
a. Natisnite pripravo (opcija) 
b. Papir in pisalo 

2. Pogovor 
3. Naloga 
4. Uvidi, refleksija o vsebini in poteku pogovora. 

 
ZAČETEK 
 

5. Poveste, da se bomo pogovarjali o razliki med mnenjem, znanjem in dejstvi. 
 

6. 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. 
 
Kratka uvodna diskusija:  
 
Kakšna je razlika med mnenjem, znanjem in dejstvom? 
 
Znánje je skupek urejenih informacij, ki privedejo do razumevanja. Slovar slovenskega 
knjižnega jezika znanje določa kot celoto podatkov, ki si jih kdo vtisne v zavest z 
učenjem, študijem in kot celoto znanih, ugotovljenih podatkov o stvarnosti. 
 
Dejstvo je nekaj, za čimer stojijo dokazi. Lahko jih natančno opišemo in celo več ljudi 
jih lahko neodvisno preveri. Dejstvo je nekaj kar dejansko obstaja ali se je dejansko 
zgodilo. 
 
Na primer to, da je Slovenija postala samostojna država 25. junija 1991, je dejstvo. To 
lahko preveri vsak in sicer tako, da pogleda Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije. Na 
njem je datum – uganili ste – 25. junij 1991. Za dejstva je značilno tudi, da jih ne 
moremo spremeniti.  



 
Mnenje je, za razliko od dejstva, osebna sodba, ki bazira na dejstvih. Ustvariti si mnenje 
pomeni z dobrim namenom poskusiti priti do razumnega zaključka, na podlagi dejstev. 
Mnenje je prikaz lastnosti, stanja česa glede na lastno védenje, poznavanje.  
 
Naloga: 
 
Napišite tri stvari, ki jih veste. Za vsako trditev napišite (razlog), zakaj mislite, da je 
resnična. Označite tisto trditev, za katero menite, da je najmanj sporna. S sosedom 
izmenjajta seznama in se o tem pogovorita.  
 
Prosite nekaj prostovoljcev, da svoje najmočnejše trditve zapišejo na tablo. Za vsako od 
trditev povprašajte razred, če lahko navedejo nekaj dobrih razlogov, zakaj bi to 
prepričanje lahko bilo resnično.  
 
Primer:  
 
Trditev je: »Naš učitelj je robot.« 
 
Povprašajte učence, kako vedo, da je ta trditev resnična ali neresnična.  
Je to lahko zgolj njihovo mnenje ali gre za dejansko znanje? 
Zakaj vedo, da je resnično in ne gre zgolj za mnenje? 
 
Vprašanja (nadaljnji predlogi) 
 
Kaj je mnenje? Navedite kakšen primer. 
Kaj je znanje? Navedite kakšen primer. 
Kaj je dejstvo? Navedite kakšen primer. 
Kako ugotovimo, da nekdo izraža mnenje in ne znanja? 
Kako vemo, da je nekaj res?  
Ali je to, kar vidimo, slišimo, otipamo … vedno resnično? (Primer: optične in 
geometrijske prevare) 
Ali lahko mnenje spremenimo v znanje? Zakaj?/Zakaj ne? 
Ali se za tisto, kar imamo za znanje (vednost), lahko izkaže, da je bilo zgolj mnenje? 
Če ne veste, koliko je ura, lahko vprašate sošolca. Če vam reče: »Mislim, da je še pet 
minut do zvonenja,« ali je to mnenje ali znanje? Kako bi to preverili?  
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