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Naslov Kaj pomeni biti nihče? 
Neposredni 
cilji 

Učenci se seznanijo s tematiko nasilja vpeto v širši družbeni kontekst, kar jim omogoča 
premislek o dilemah in problemih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo v šoli, vrtcu in 
tudi doma. 

Didaktična 
naloga 

Učenci ob prebiranju slikanice Nihče razmišljajo o tem, kaj je zasmehovanje in kako se 
mu lahko postavijo po robu. 

Ključni pojmi Zasmehovanje, Nihče, Nekdo, Drugačnost, Strah, Pogum, Prijateljstvo, Moč, Smešno, 
Empatija, Nasilje, Manjvrednost, Samopodoba, Dragocenost, Pomoč, … 

 
Gradivo: 
 
Frankel, Erin. (2017). Nihče. Izola: Grlica.  
 
Gradivo na koncu ponuja bogata vprašanja in spodbude za razmišljanje in pripravo na 
uro.  
 
Povzetek slikanice:  
 
Tomaž je tarča zasmehovanja. Klemen ga ponižuje, Tomaž se počuti kot nihče. Je Tomaž 
res edini, ki se tako počuti? Zasmehovanje boli skoraj tako kot udarci. Potrebuješ veliko 
poguma, da se mu postaviš po robu. 
 
POTEK URE:  
 

1. Priprava: 
a. Natisnite pripravo (opcija) 
b. Poiščete slikanico: Frankel, Erin. (2017). Nihče. Izola: Grlica.  

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

 
Dve metodi dela: 
 
METODA 1: učitelj izbere diskusijsko vprašanje 
METODA 2: učenci zberejo vprašanja in izberejo eno diskusijsko vprašanje.  
 
Vprašanja so zgolj primeri, v pomoč učitelju pri pripravi ure. Učitelj naj izbere tista, ki 
so relevantna za njegovo uro. So pa tudi v pomoč pri njegovi osebni pripravi na uro.  
 
1. Vprašanja, ki pomagajo k razumevanju vsebine zgodbe:  
 
Zakaj Tomaž ne želi v šolo?  
Kako se počuti Tomaž, ko ga Klemen žali? 
Zakaj se drugi smejijo?  
Kako se počutijo Tomaževi prijatelji?  



Kako mu pomagajo?  
Ali mu pomagajo?  
Zakaj si Tomaž želi več pozornosti, čigave?  
Kako se počuti Tomaževa mama, kako sestra?  
Zakaj Tomažu ni všeč, ko ga brani pred Klemenom?  
Zakaj Tomaž, nima več veselja z risanjem?  
Zakaj se počuti kot nihče?  
Zakaj se jezi na mamo?  
Kako se počuti Klemen?  
Ali ima prijatelje?  
Kaj pomeni, da se je Tomaž odločil za novo zgodbo?  
Kaj pomeni pogledati na stvar z drugega zornega kota?  
Je Klemen zadovoljen s seboj?  
O katerih stvareh se je zamislil Tomaž na koncu zgodbe?  
 
2. Diskusijsko vprašanje:  
 
Kaj pomeni biti nihče? 
  
Vprašanja, ki spodbujajo filozofski razmislek: 
 
Osebni primeri: 
 
Si že kdaj počutil kot nihče/primer? Opiši občutja?  
Kako jih prepoznaš?  
Poznaš koga, ki se tako počuti?  
 
Identifikacija:  
 
Katera oseba v knjigi ti je blizu? Zakaj? Opiši jo?  
 
Iskanje razlogov: 
 
Kaj bi lahko bil vzrok, da se počutiš kot nihče?  
Na kakšen način lahko drugemu daš tak občutek? 
 
Iskanje posledic:  
 
Kakšne so posledice takšnega občutja?  
Kako se to vidi?  
 
Iskanje rešitev:  
 
Kako si lahko pomagam, kadar se tako počutim?  
Kako lahko pomagam drugemu?  
Kje lahko iščem pomoč?  
Kaj pomeni imeti rad samega sebe?  
Se tega lahko naučim in kako?  
Kaj pomeni biti prijatelj?  
Kaj pomeni imeti dobrega prijatelja?  



 
Iskanje drugačnega zornega kota: 
 
Sem svoboden?  
Kaj pomeni biti svoboden?  
Kje so meje moje svobode?  
Ali lahko sam izberem, kaj in kdo sem?  
Kaj pomeni poznati svoja močna področja?  
Zakaj je to pomembno?  
Kako to vpliva na moje počutje?  
Kaj pomeni biti zdrav? 
 
Vrednotenje:  
 
Ali ima beseda »nihče« tudi pozitiven pomen?  
Kako je to Tomažu pomagalo?  
Kakšne barve je svet, če se počutim kot nihče, nihče ali nihče ni tak?  
 
Analiza koncepta:  
 
Kaj pomeni beseda nihče?  
Ima svoj nasprotni pojem? Kateri?  
Kaj pomeni biti jaz?  
Kaj me določa?  
Kaj pomeni beseda samopodoba? 
Kako nastane samopodoba, kdo vse vpliva na njen nastanek? 
 
Splošna veljavnost:  
 
Ali se vsak kdaj počuti kot nihče?  
Se tudi odrasli kdaj tako počutijo?  
Se tudi živali lahko počutijo kot nihče?  
Navedi primere: Kaj se pri tem predpostavil?  
Ali lahko podaš, dodatna pojasnila, da to utemeljiš.  
 
Miselni eksperiment:  
 
Kakšen bi bil svet, če bi vsi ljudje imeli enake talente in sposobnosti in razpoloženja. 
 
4. Ustvarjalna spodbuda 
 
1. napišem svoja močna in šibka področja,  
2. napišem svoj moto (misel, ki mi je všeč),  
3. narišem svoj logotip, ki me predstavlja, z vsemi svojimi močnimi in šibkimi področji.  
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