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Pripravili: Robert Petrovič, Boris Vezjak, Tanja Pihler  
 
Naslov Petelin kikirika 
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 »Petelin kikirika « se učenci seznanijo in poučijo o 
nekaj osnovnih značilnostih logičnih zmot – v tem primeru o zmoti napačnega 
vzroka. 

 
Izhodiščno besedilo: 
 
Petelin kikirika  
 
V šoli je Luka pred sošolkami in sošolci pripovedoval zanimivo zgodbo. Vsi so mu 
prisluhnili: »Vsako jutro pojem za zajtrk kosmiče. Najraje jih imam z mlekom. Toda 
prejšnji mesec sem za spremembo nekega dne pojedel kruhek z lešnikovim namazom. V 
tistem hipu sem skozi okno zagledal požar v naši ulici! Strah me je bilo, komaj so ga 
pogasili.« 
 
Učiteljica Anja je bila presenečena: »Misliš, da je to dvoje povezano?« 
 
Luka je prikimal: »Od takrat naprej nikoli več ne jem lešnikovega namaza za zajtrk. Kaj 
če pride do požara?« 
 
»Po moje si pa samo domišljaš, da je tvoj slastni zajtrk povzročil požar. Med njim in 
požarom ni nobene povezave. Včasih verjamemo, da nekaj povzroči nekaj drugega, 
ampak v resnici se motimo.« 
 
Takrat se je oglasil še Žan: »Res moraš paziti, kaj ješ za zajtrk!« Sošolke in sošolci so se 
na glas zasmejali. 
 
»Včasih se zgodi, da se dve stvari pripetita hkrati. Pa ena ni povzročila druge,« je 
nadaljevala učiteljica. Pomislite, dragi otroci, kako petelin vsako jutro zakikirika. In 
potem vedno vzide sonce. Je sončni vzhod zato posledica njegovega kikirikanja?« 
 
»Zdaj pa razumem,« je dejal Luka. »Sonce se zjutraj ne prikaže zaradi petelinovega 
kikirikanja. Mogoče petelini le pozdravijo nov dan, ko se začne daniti.« 
 
»Lepo si povedal,« mu je prikimala učiteljica. »Petelini ne prikličejo sonca.« 
 
»Torej se motimo, če verjamemo, da sonce vzhaja zaradi njih?« je še vprašal. 
 
»Res se motimo.« 
 
Opombe: 



 

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

Včasih napačno mislimo, da sta dve stvari povezani tako, da ena povzroča drugo. Nekaj 
se lahko zgodi hkrati, ob istem času, po čistem naključju, mi pa smo prepričani, da je eno 
povzročilo drugo. Pa ni. Kikirikanje ni povzročilo sončnega vzhoda. Napaki ali zmoti, ko 
nečemu pripišemo tak vzrok, pravimo napačen vzrok. Kikiranje ni pravi vzrok, da je 
sonce vzšlo. 
 
Gre za napačno sklepanje po načelu: A se je zgodil pred B, torej je A povzročil B. 
Sklepamo torej na vzročno-posledično povezavo med dogodkoma zgolj na podlagi tega, 
da se je eden izmed dogodkov zgodil za drugim. Dejanske povezave med njima pa ni 
bilo. 
 
POTEK URE: 
 

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

(opcija) 
2. Preberite izhodiščno besedilo 
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: 
 
Kaj se je nekega jutra zgodilo Luki? 
Sta bila zajtrk in požar na kak način povezana? 
Zakaj je bilo njegovo sklepanje ali mišljenje napačno? 
Kaj je vzrok in kaj posledica? 
Lahko navedete še kak primer napačnega vzroka? 
Razdelajte navedene primere ali uporabite: »Prijateljica mi je včeraj podarila kamen, ki 



prinaša srečo. Pisali smo test in dobil sem petico. Kamen v žepu je povzročil, da sem tako 
odlično opravil test.« 
Nekateri športniki za vsako pomembno tekmovanje oblečejo isto majico. Kako to 
razumeti? 
 
Vprašanja (nadaljnji predlogi): 
 
Kaj je to zmota? Navedite kakšen primer. 
Kako ugotovimo, da se nekdo moti? 
Zakaj se motimo? Ali to počnemo namenoma? 
Ali obstaja več vrst zmot? Navedite kak primer.  
Ali se tudi vi kdaj motite? Zakaj?/Zakaj ne? 
Kako je, če se motimo? Je zmota podobna laži? Zakaj?/Zakaj ne? 
Kako vemo, da je nekaj resnično? Navedite kakšen primer. 
 
Ali moramo vedno govoriti resnico? Zakaj?/Zakaj ne? 
Ali moramo govoriti resnico, tudi če koga s tem prizadenemo? Zakaj?/Zakaj ne? 
Ali je koristno, če se kdaj zlažemo? Zakaj?/Zakaj ne? 
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