VERSKE SKUPNOSTI V SVETU
DKE 7. r. - POUK NA DALJAVO, 10. UČNA URA (UL10)
V predhodnem učnem listu ste spoznali, da je Pravica do svobodne veroizpovedi ena izmed
človekovih pravic. To pomeni, da vsak človek svobodno izbere, v kaj bo veroval in zato ni
diskriminiran. Zaradi vere ne sme biti zapostavljen ali zaničevan. Mora biti enakopraven z
drugimi. Enako velja za ljudi, ki niso verni oziroma ne pripadajo nobeni religiji – imenujemo
jih ATEISTI.
V današnji učni uri boste spoznali nekaj velikih svetovnih verstev. O njihovih značilnostih se
bomo učili v prihodnjih tednih, današnja ura je le uvod.
NAVODILA ZA REŠEVANJE UČNEGA LISTA
1. V zvezek napiši podnaslov učnega lista.
2. Pri vsaki nalogi preberi navodila in jim sledi.
3. Če si gradivo natisnil, ga prilepi v zvezek.
1. Preberi.
VELIKA VERTSVA V SVETU – GLAVNE SVETOVNE RELIGIJE
Splošno velja, da obstaja dvanajst glavnih svetovnih religij:
1. krščanstvo[1] 2,0 milijarde (katolištvo: 1,13 milijarde; protestantizem: 387 milijonov,
drugo: 214 milijonov; pravoslavje: 253 milijonov)
2. islam 1,9 milijarde
3. hinduizem (hindujstvo) 900 milijonov
4. konfucianizem (konfucijanstvo) 400 milijonov
5. budizem 376 milijonov
6. taoizem (taojanstvo) 50 milijonov
7. šintoizem (šintojstvo, šinto) 30 milijonov
8. judovstvo (judaizem) 14.5 milijonov
9. sikhizem 23 milijonov
10. džainizem 4.2 milijonov
11. babizem in bahajstvo 6 milijonov
12. zaratustrstvo 130.000
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Glavne_svetovne_religije

Največkrat pa se omenja, da med svetovno najbolj razširjena verstva spadajo krščanstvo,
islam, hinduizem in budizem. Posebno mesto ima judovstvo, ki je najstarejše monoteistična
verstvo na svetu.
Značilnost MONOTEIZMA (gr .MONO-en, TEOS-bog) je ta, da gre za verovanje v ENEGA
SAMEGA BOGA (enoboštvo). Nasprotje monoteizma je POLITEIZEM (gr. POLI-več, TEOS-bog),
ki je verovanje v VEČ BOGOV (mnogoboštvo).
2. Oglej si spodnji posnetek. V zvezek preriši prikaz verovanj in izpiši, kako se njihovi verniki
imenujejo, ime boga, v katerega verjamejo, sveto knjigo, ki jo uporabljajo ter vsaj en običaj
oziroma značilnost vsake izmed naštetih religij.
Pomagaj si tudi z besedilom pod posnetkom.
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2263 (VIR: Infodrom - Religije; RTV Slovenija)

Verjetno si opazil, da na skici ni budizma. V prikazu manjka budizem, ker budisti častijo
Budo kot učitelja in ne kot Boga. Iz tega razloga budizma ne moremo umestiti ne med
monoteistična, ne med politeistična verstva in na prikaz ne sodi.
3. Preberi podpoglavje ˝Verske skupnosti v Sloveniji˝ (DZ, str.77) in reši 2.nalogo.
4. Reši 6. in 7. nalogo v DZ na str. 80 in 81.

