DKE 7

Navodilo za oddajo pisne naloge – Verstva ali religija

Draga sedmošolka, dragi sedmošolec!

Pred tabo je še zadnje delo v učnem sklopu o verstvih oz. religiji. Snov imaš zapisano v
svojem zvezku, seveda če si delal/-a po navodilih. Zdaj moraš pripraviti še pisno nalogo.
Zapisal/-a jo boš lastnoročno na pisarniške liste A4; če jih nimaš, si pomagaj z listi iz zvezka
(boljši so brezčrtni zaradi ilustracij, lahko pa uporabiš tudi črtaste).
Prvi list je naslovnica, ki naj zgleda takole:

OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

Naslov

Kakšna ilustracija, primerna temi
referata

, v katero boš zajel naslednjo snov:

Šolsko leto: 2019/2020

Ime in priimek, razred

V svojem referatu moraš:
1. pojasniti pomen verstva in verovanja ter pripisati, kdo so verniki in kaj predstavljajo
verske skupnosti;
2. navesti vrste religij glede na način verovanja in to pojasniti;
3. pojasniti, kdo so osebe, ki ne verujejo;
4. našteti največja svetovna verstva;
5. na kratko predstaviti posamezna največja svetovna verstva (simbol, sveta knjiga,
verska stavba, izvajalec verskih obredov, verski nauk, prazniki in sveti kraji);
[Poimenuj te značilnosti po posameznih verstvih, nekatere stvari lahko tudi narišeš,
da bo tvoj izdelek bolj zanimiv. – Ne kopiraj in ne lepi!]
6. pojasniti pravico do veroizpovedi;
7. pojasniti ločenost cerkve in države v Sloveniji.
Preden zaključiš, pripiši še svoje mnenje o delu ter kaj si se naučil in kje v življenju ti bo to
znanje lahko koristilo.
Čisto na koncu naj bodo navedeni viri.

Obstaja možnost, da boš moral/-a svojo nalogo oddati tako, da jo boš poslikal/-a, zato je
pametno oštevilčiti strani (razen naslovnice).
Potrudi se, da bo naloga čim bolj estetska/lepa, pisava čitljiva, da boš pisal/-a v knjižni
slovenščini in upošteval/-a sva pravopisna pravila.
Preden boš svoj izdelek oddal/-a – zadnji rok je 15. maj 2020 – ga še enkrat natančno
preglej, da boš zadovoljen/-na in bo ocena primerna tvojemu vloženemu trudu.
Želim ti čim bolj uspešno delo.

Učiteljica Sonja Bric

