SVETOVNE RELIGIJE
Spoznal boš:
• krščanstvo - nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo
• islam: nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo
• stik med religijama in kulturama

1. ura

KAJ ŽE VEM O RELIGIJAH?

Razdelite se v manjše skupine, odgovorite na spodnja vprašanja in svoje ugotovitve
predstavite sošolcem.

1. Kakšne vere je večina Slovencev? Mogoče veš, zakaj je tako?

2. Ali si v Sloveniji že srečal ljudi drugačne vere? Katere?

3. Od kod so prišli ti ljudje? So domačini?

4. Od česa je odvisno posameznikovo verovanje? Kdo vpliva nanj? Kako se oblikuje?

5. Spodnje slike prikazujejo tri mesta. Pri vsaki sliki zapiši, kakšne vere je večinsko
prebivalstvo mesta. Razloži tudi, zakaj si se tako odločil.

(http://www.universes-in-universe.de/car/istanbul/ort/e-istanbul-03.htm; april 2009)

(http://www.benetke.com/; maj 2009)

6. Vživi se v vlogo turista. Razloži, kaj moraš narediti ob vstopu v cerkev Sv. Štefana v
Postojni, v cerkev Sv. Marka v Benetkah ali v Modro mošejo v Istanbulu?

7. Spodaj je narisanih nekaj simbolov posameznih svetovnih religij? Jih prepoznaš?

(prirejeno po:http://sl.wikipedia.org/wiki/Religija; april 2009)

8. Ali poznaš kakšne praznike povezane s posamezno religijo? Katere?

Domača naloga
Napiši svoje mnenje o krščanstvu in islamu. Razloži, zakaj imaš takšno mnenje.

2. ura

KRŠČANSTVO

Spodnje naloge rešujte v parih. Pri reševanju nalog si pomagajte z učbenikom. Ob
koncu ure svoje ugotovitve predstavite sošolcem.

1. a) S pomočjo zemljevida opredeli področje pojava krščanske vere ter področja
širjenja do konca starega veka.

(Šolski zgodovinski atlas. DZS, Ljubljana 2002, str. 9)

b) Navedi vzroke za hitro širjenje krščanske vere po rimskem imperiju.

2. Na podlagi vira opredeli pomen Jezusa in pomen njegovega delovanja.
(Dodatni vir je na http://www.historyforkids.org/learn/religion/christians/jesus.htm; april 2009)

(Zgodovina krščanstva. DZS, Ljubljana 1992, str. 57)

Domača naloga

V knjigah ali medijih poišči tri umetnostne dosežke, ki so nastali pod vplivom krščanstva
in na podlagi virov opredeli vpliv krščanstva na kulturo (značilnosti).

Povprašaj srednješolca v Italiji, kako krščanska vera oziroma deset božjih zapovedi
vpliva na njegovo vsakdanje življenje.

3. ura

ISLAM
Spodnje naloge rešujte v parih. Pri reševanju nalog si pomagajte z učbenikom. Ob
koncu ure svoje ugotovitve predstavite sošolcem.
1. Na podlagi vira opredeli pomen Mohameda kot začetnika islama.
(Dodatna vira na http://historyforkids.org/learn/islam/history/mohammed.htm; april 2009
in http://historyforkids.org/learn/islam/history/history.htm; april 2009)

(Zgodovina krščanstva. DZS, Ljubljana 1992, str. 235)

2. a) S pomočjo zemljevida opredeli področje pojava muslimanske vere ter področja
širjenja do 8. stoletja.

(Šolski zgodovinski atlas. DZS, Ljubljana 2002, str. 9)

b) Navedi vzroke za hitro širjenje muslimanske vere.
(Dodatni vir je na http://historyforkids.org/learn/islam/history/history.htm; april 2009)

(Zgodovina krščanstva. DZS, Ljubljana 1992, str. 235)

3. a) Navedi pet stebrov islama in zapiši njihov socialni pomen.
(Dodatni viri na http://historyforkids.org/learn/islam/religion/index.htm; april 2009)

b) Povprašaj srednješolca v Turčiji, kako muslimanska vera oziroma pet stebrov
islama vpliva na njegovo vsakdanje življenje.

4. Na podlagi slikovnega gradiva in besedila1 navedi značilnosti muslimanske kulturo.
The first buildings that were built in the Islamic Empire were designed by Greek architects who
had already been living in the area when the Arabs conquered it. Because of that, these buildings
look a lot like earlier buildings in the area - Late Roman Empire buildings. But because they were
now building Islamic mosques and not Christian churches, these Greek architects were able to
experiment with some new forms, developing a new Islamic style.

Kairouan (about 800 AD)

Great Mosque at Cordoba

Al-Hakim mosque (Cairo, 990-1013 AD)

1

Povzeto po (http://historyforkids.org/learn/islam/architecture/index.htm; april 2009 in
http://historyforkids.org/learn/islam/art/index.htm; april 2009.

Mosaic from the Great Mosque in Damascus

Iskander (Alexander the Great), Persian miniature from
Herat, 1400's AD

Another mosaic from the Great Mosque
in Damascus (about 710 AD)

4. ura

STIK MED RELIGIJAMA IN KULTURAMA

1. Preberi vir in napiši tri podobnosti in tri razlike med krščanstvom in islamom.

(Janković, V. Resnice, miti in legende. Modrijan, Ljubljana 2000, str. 170)

2. Preberi spodnje besedilo, ki govori o bogu in nastanku sveta kot je zapisano v Koranu.
Kaj pa je o nastanku sveta napisano v Svetem pismu?

(Janković, V. Resnice, miti in legende. Modrijan, Ljubljana 2000, str. 198)

3. Spodnji odlomki iz Korana govorijo o moralnih načelih, na katerih sloni islam. Poišči
podobna moralna načela pri krščanski veri.

(Janković, V. Resnice, miti in legende. Modrijan, Ljubljana 2000, str. 199)

4. a) Oglej si sliko krščanskega cerkvenega leta.

(Zgodovina krščanstva. DZS, Ljubljana 1992, str. 32)

b) Prosi srednješolca iz Turčije, naj ti pošlje seznam muslimanskih praznikov oziroma
sliko muslimanskega cerkvenega leta.

c) Primerjaj cerkveno leto pri obeh religijah in svoje ugotovitve zapiši.

Domača naloga

V medijih poišči vira, ki govorita o krščanski in muslimanski veri.
Kakšno je stališče avtorja do posamezne vere? Poskusi ugotoviti, zakaj ima avtor takšno
stališče.
Ali se strinjaš z avtorjem članka? Svoj odgovor utemelji.

