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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 

Ob prebiranju slikanice »Rizibizi in laž« se učenci seznanijo in poučijo o nekaj 
osnovnih značilnostih laži. 

 
Izhodiščno besedilo: 
 
Rizibizi in laž  
 
Rizi bizi napisano narazen je jed iz riža in graha. Rizibizi napisano skupaj pa ... 
 
... od daleč spominja na kosmat gigantski grah s kratkimi nogami in rokami, od blizu pa 
na vombatu podobno bitje s kožuhom zelenega odtenka. To je seveda zares hecna 
kombinacija, ampak včasih tako nanese. 
 
Težko je reči, ali je rizi bizi dobil ime po rizibizijih ali je bilo obratno. 
 
Gotovo je le to, da nimajo rizibizji nič proti rižu in da obožujejo grah. So pa z njim vedno 
sitnosti, ker noben grah ne more rasti tako hitro, kot ga rizibiz ji lahko jejo. 
 
Kakorkoli že, bila je sobota in rizibizi je šel kot običajno že pred zajtrkom preverit, kako 
kaže z grahom za sobotno kosilo. 
Ko je tacal mimo spalnice rizibizi-staršev, je ravno še ujel, kako je rizibizi-mami rekla 
rizibizi-očiju: 
 
»Prepričana sem, da je bila to grda, zlobna laž. Ampak, dragi mož, laž ima kratke noge.« 
 
Rizibizi-oči je nato rekel nekaj takega kot, AKHMM, rizibizi-mami pa je odločno in 
junaško nadaljevala: 
 
»Obljubim, prišla ji bom na sled!« 
 
Rizibizi, ki je oboževal tekmovanja, je odtacal naprej in pomislil, da bi bilo imenitno najti 
laž, preden bi to uspelo rizibizi-mami. »To pa ja ne more biti pretežko. Če ima res kratke 
noge, zagotovo še ni prišla prav daleč,« si je rekel rizibizi in se kar takoj lotil iskanja. 
Malce ga je sicer skrbelo, ker naj bi bila Laž tudi zlobna, ampak včasih je pač treba 
tvegati. 
 
In tako se je rizibizi odpravil na vrt, kjer je naletel na ... rizibizi-prababico. Bila je grda in 
nedvomno je imela kratke noge, ampak ... 
 
Bila je samo rizibizi-prababica, ki je kot vedno prav nedolžno kinkala v svojem 



gugalniku in je ni nihče nikoli iskal. 
Vsi so namreč vedno vedeli, kje jo bodo našli in tako ni imelo smisla tekmovati. 
 
Rizibizi je stopil z vrta na potko in se skoraj spotaknil ob ... Laž? 
 
Nedvomno je bila grda, prav gotovo je imela kratke noge in povrhu še velik grozeč 
slinast gobec, ampak ... 
 
Ravno ko jo je hotel previdno povprašati po imenu, je na drugi strani potke opazil 
bolj ta pravo Laž. 
 
Bolj ta prava Laž je bila še grša, imela je še krajše noge in oči, iz katerih se je zlobno 
pobliskavalo. 
 
Rizibizi je bil prepričan, da jo je našel, ampak ... 
 
Ko jo je ogovoril, se mu je predstavila z Mijav in če ti je ime Mijav ti ne more biti ime 
Laž. 
 
Rizibizi se je torej odpravil naprej, dokler ni zagledal čisto zaresne Laži. 
 
.. Čisto zaresna Lažje bila najgrša, imela je najkrajše noge, izpod brčic pa so se ji bleščali 
strašljivo našpičeni sekalci, kakršne ima gotovo lahko samo Laž, ampak ... 
 
Medtem ko je rizibizi zbiral pogum, da bi jo povabil domov na rizi bizi in se z njo 
pobahal pred rizibizi-mami, se je mimo sprehodila Mijav in Laž jo je popihala, še preden 
se je rizibizi ojunačil odpreti usta. 
 
»Na, pa skoraj sem jo imel« se je jezil in se odpravil na kosilo, ker ga je iskanje Laži 
pošteno zlakotnilo. 
 
Ko je pritacal v dnevno sobo, se je rizibizi-mami razjezila: »Spet si vse potacali« 
 
Rizibizi, ki je bil že tako slabe volje, ji je zabrusil: »Ne, pa nisem! To je od rizibizi-
sestre!«, čeprav so se njegove tace do zadnjega kremplja natančno prilegale blatnim 
odtisom in je imela rizibizi-sestra dve številki manjšo taco od njega. 
 
»Ha, to je pa grda laž!« je v tistem zmagoslavno zavpila rizibizi-mami in rizibizi je v 
trenutku postal še slabše volje. Laž je očitno, medtem ko jo je iskal, ves čas sedela v 
njihovi dnevni sobi, kjer jo je rizibizi-mami prva našla in zmagala. 
 
Na, ta je pa lepa! Kje? je čemerno vprašal, da bi si vsaj ogledal, kako grda je 
in kako kratke noge ima in kako zlobna je v resnici. 
 
Rizibizi-mami ga je debelo pogledala in požugala z najdaljšim krempljem. 
 
»Kako kje? Pravkar je priletela iz tvojih ust!« 
 
Rizibizi je zazijal in ob misli, da je bila tako blizu in da se mu je tako zlahka izmuznila, 
postal še slabše volje. Če je to sploh še mogoče. 



 
Ampak navsezadnje to ni tako hudo, ker rizibizije slaba volja drži do prve porcije rizi 
bizija in niti za grahovo zrno dlje. 
 
Opombi:  
 
Vir: Kos, Gaja (2012) Rizibizi in laž. Murska Sobota: Ajda. 
 
Ilustracije: Izar Lunaček 
 
POTEK URE: 
 

1. Priprava: 
a. Natisnite pripravo (opcija) 
b. Poiščete slikanico: Kos, Gaja (2012) Rizibizi in laž. Murska Sobota: Ajda.  
c. Barvice, papir 

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

 
ZAČETEK 
 

6. Poveste, da bomo prebrali besedilo slikanice z naslovom »Rizibizi in laž«, 
slovenske avtorice Gaje Kos in ilustratorja Izarja Lunačka in se o njem 
pogovarjali. 

7. Berete in gledate ilustracije. 
 

8. 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. 
 

9. Skupaj preberemo zgodbo in pogledamo ilustracije.  
 

Vprašanja med branjem: 
 
Kaj mislite, kdo je to? (Pokažemo naslovnico) 
Ali je že kdo izmed vas jedel rizi bizi? Vam je všeč? 
Kaj pomeni, da ima laž kratke noge? 
Kaj mislite, ali je to Laž? (pokažemo ilustracijo iz knjige) 
Kateri odtis je Rizibizijev? (pokažemo ilustracijo iz knjige) 
Kdo je prvi našel Laž? Kje? 
Kakšna je Laž? 
 
Možna vprašanja za pogovor: 
 



Ali kdaj lažete? Zakaj?/Zakaj ne? 
O čem ste se nazadnje zlagali? Zakaj? 
Kaj se je zgodilo? Je kdo odkril, da ste se zlagali? Kako? 
Kako ste se počutili? 
Kaj naredijo starši, če se jim zlažete in to odkrijejo? 
Kako je, če se vam kdo (npr. prijatelj) zlaže? Kako se počutite? Kaj naredite? 
 
Opredelitev in analiza pojma: 
 
Kaj mislite, da je laž? Navedite kakšen primer. 
Kako ugotovimo, da se nekdo laže? 
Ali obstaja več vrst laži? Ali poznate kakšno grdo/zlobno/majhno laž? 
Ali poznate kakšen pregovor o laži? Kaj pomeni? 
Zakaj se ljudje lažemo? 
Kaj je nasprotje laži? Navedite kakšen primer. 
Kaj vemo, da nekdo govori resnico? 
 
Vrednotenje: 
 
Ali se smemo lagati? Zakaj?/Zakaj ne? 
Ali je v redu, če se kdaj zlažemo? Zakaj?/Zakaj ne? 
 
Nekaj primerov: 
 
Ne maram tetinega jabolčnega zavitka. Ko sem pri njej na obisku in mi ga ponudi, ga 
pojem samo nekaj grižljajev. Ko me vpraša: »Ali ti ni všeč?« odgovoriš: »Ja, všeč mi je.« 
 

10. Ustvarjanje  
 

Otroci naj narišejo, kako si sami predstavljajo Laž. 
 
Otroci naj narišejo, kar se jim zdi najbolj zanimivo v knjigi. 
 
(Opcija): Če učenci niso imeli možnosti videti ilustracij, naj narišejo kako si predstavljajo 
rizibizija in naj narišejo kako si po opisu predstavljajo vse tri domnevne laži, ki jih sreča 
rizibizi.  
 
Vprašanja (nadaljnji predlogi) 
 
Ali se kdaj lažete? Zakaj?/Zakaj ne? 
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? 
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