
Učenke in učenci 7. razreda.

V nadaljevanju vam posredujem navodila za delo pri predmetu DKE 

za ponedeljek, 18.maj 2020 

V preteklih tednih si se seznanil s človekovimi in otrokovimi pravicami. 

Ena izmed človekovih pravic, ki je bila v zgodovini, pa tudi danes, 

velikokrat kršena PRAVICA DO VERE.

Danes boš obogatil svoje znanje o VERSTVIH. 

Danes boš dobil odgovore na vprašanja:

• Kaj je vera ali religija?

• Kdo je vernik?

• Katera so velika svetovna verstva?

Izziv:

Preberi besedilo v U/str. 67 in spoznaj Mehtaba – sikha v Sloveniji.

Zagotovo si si kdaj postavil vprašanje, na katerega si oz. nisi našel pravega 

odgovora:

• Zakaj se je to moralo ravno meni zgoditi?                                  

• Kaj je smisel življenja?

• Ali obstaja posmrtno življenje?



Na vprašanja o svojem izvoru, iskanju razumnih razlag nekih pojavov, 

so ljudje iskali že v preteklosti. Pri zgodovini si v tem šolskem letu 

spoznal začetke in razloge za verovanje. 

Izziv:

Preberi besedilo v U/str. 68,69 in odgovori na vprašanja. Odgovore 

zapiši v zvezek.

• Kaj je vera ali religija?

• Kakšen pomen lahko ima vera za posameznika?

• Kaj pomeni beseda religija?

• Katere oblike verovanja ločimo?

• Naslednjim pojmom poišči in zapiši pojasnila/razlage: ateizem, 

verstvo, sveta knjiga, verska stavba, sveti kraj, verska skupnost, 

verski simbol.

• Kdo so verniki?

• Katere oblike verovanja si spoznal v tem šolskem letu pri zgodovini?

Mesto Jeruzalem je znano kot sveto mesto treh svetovnih religij.

Mesto poišči v atlasu. 

V kateri državi leži?

Oglej si sliko v U/str. 89 in sliki poišči vsaj dve verski stavbi. Verniki katerih ver 

se zbirajo v teh stavbah?



Na osnovi U/str. 70 izpiši:

• Največje religije na svetu in na katerih kontinentih so razširjene.

Pred reševanjem zastavljene naloge še pojasnilo. Krščanstvo ima zelo bogato 

oz. pestro zgodovino. V preteklosti je prišlo do prelomov in delitev krščanstva. 

Krščanstvo se „deli“ na rimokatoliško vero, pravoslavno in protestantsko vero. 

To delitev ti prikazuje tudi shema na str. 71.

Zato imaš v legendi na str. 70 več odtenkov vijolične barve. 

Izziv: RAZISKOVANJE RELIGIJ

Tvoja naloga bo, da boš samostojno spoznal in nato predstavil religijo svojim 

sošolcem. Na e naslov boš prejel, katero religijo boš natančneje raziskal ter 

podrobnejša navodila za delo. Tvoja predstavitev bo tudi vrednotena 

(ocenjena). 

Kot vodilo pri raziskovanju bo miselni vzorec, ki si ga preriši v zvezek. 
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Do naslednjega branja „na daljavo“ vas lepo pozdravljam. 

Učiteljica Urška 


