Sedmošolci pozdravljeni!
Pred nami je že 9-ti teden pouka na daljavo. Razmere se zelo spreminjajo, karantena se rahlja .. bomo
videli, kaj vse nas še čaka.
Velika večina se vas je odločila pridobiti oceno s pripravo predstavitve. Veliko vas je to nalogo že odlično
opravilo. Rok za oddajo predstavitve je bil 15. 5. Tisti, ki boste oddali po roku, boste izgubili 1 T pri
pravočasnosti (zamuda 1 teden, -2T zamuda 2 tedna ..).
Sedaj pa bomo začeli spoznavati zadnji tematski sklop: Verovanje, verstva, država.
V zvezek prilepi/ prepiši novo učno snov.

VEROVANJE, VERSTVA, DRŽAVA
VERA – VEROVANJE - RELIGIJA
Beseda religija (latinsko religare) pomeni »znova povezati, nazaj privezati« = povezava med človekom in
bogom
Za uvod si preberi zgodbo (iRokus) o Mehtabu sikhu, ki živi v Sloveniji.
1. VERA ali VEROVANJE (religija)
a. Sprejemanje in priznavanje naukov in verskih resnic, ki jih vera uči
b. Vera uravnava in usmerja življenje posameznika od rojstva do smrti
c. Poznamo več ver
d. Nauk vere: poleg materialnega obstaja še nematerialni – duhovni svet (duša po smrti telesa)
e. Vera razlaga pojave, ki jih znanost, razum ne moreta pojasniti
f. Vera daje tolažbo ob izgubah, krivicah in trpljenju
2. NAČINI VEROVANJA
a. Monoteizem: verovanje v enega boga (judovstvo, krščanstvo, islam ..)
b. Politeizem: verovanje v več bogov (stari Egipčani, Grki in Rimljani, Slovani, hindujci ..)
c. Ateizem: ne verjamejo v obstoj boga. Svet, življenje, pojave osmisli nereligiozno.
d. Vernik = človek, ki spoštuje nauke in prepričanja določene vere, opravlja predpisane obrede in
sprejema ustrezna pravila obnašanja. Sledi verskim voditeljem (duhovnik, redovnik, mufti,
svečenik …) ter spoštuje etične in moralne vrednote
3. VERSTVO
a. Celota verskih naukov, mnenj in razmišljanj, vernikov, verskih skupnosti, obredov in običajev.
Verstvo svoje vernike poskuša voditi skozi življenje v skladu s svojimi verskimi nauki in etičnomoralnimi vrednotami.
b. Nauke imajo verstva zapisana v svetih knjigah (Tora, Sveto pismo, Koran, ..) , obrede in čaščenje
se opravlja v posebnih verskih stavbah (sinagoga, cerkev, džamija, tempelj, svetišče …). Vsa
verstva poznajo svete kraje, kamor verniki romajo (Jeruzalem, Meka, …)
c. VERSKE SKUPNOSTI = skupine ljudi z enako vero
d. VERSKI SIMBOLI: dopolni tabelo z ustreznimi simboli (nariši ali prilepi)
JUDOVSTVO

KRŠČANSTVO

ISLAM

HINDUIZEM

BUDIZEM

Tudi sam poznaš pripadnika kakšne druge verske skupnosti v Sloveniji? V čem se razlikujejo od tebe?

Vprašanja za ustno ocenjevanje:
1. Državni prazniki in dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji.
2. Predstavi značilnosti posamezne generacije (otroci-mladostniki= mlajša generacija; starši= srednja
generacija; starejši, stari starši= starejša generacija)
3. Zakaj nastanejo konflikti in kako jih lahko raz-rešimo
4. Na primeru razloži stereotip in predsodek. Kaj ti lahko narediš, da jih preprečiš?
5. Državni simboli Republike Slovenije
6. Kateri simboli še predstavljajo našo državo? (npr. Triglav, lipov list …)
7. Osamosvojitev Slovenije: datum in rezultati plebiscita, datum razglasitve samostojnosti
8. Navedi veje oblasti v RS (parlamentarna demokracija) in kdo predstavlja posamezno vejo
9. Poimenuj trenutnega predsednika države RS in predsednika vlade RS.
10. Simboli Evropske unije (zastava, himna, denarna valuta, geslo, dan Evrope) poimenuj in opiši.
11. Kdaj postane Slovenija članica EU?
12. 2 prednosti, ki jih ima R Slovenija kot članica EU.

Uspešno delo, mirne živce, dobre ocene in vse dobro ti želim! Renata LH

