ZGO 7. R - 5. teden pouka na daljavo
Draga učenka, dragi učenec !
Pred nami je že 5. teden pouka na daljavo. V tem času smo se že vsi, upam, navadili na novo obliko dela,
verjamem pa, da že marsikdo pogreša šolo, druženje, prijatelje, morda kdo celo učitelje …
Za nami so tudi velikonočni prazniki. Upam, da ste jih lepo preživeli, čeprav so bili tokrat precej drugačni,
kot smo si jih še pred mesecem dni v mislih predstavljali.
Kmalu bomo imeli preverjanje znanja. O tem, kako bo potekalo in kdaj, boš pravočasno obveščen. Za
enkrat je tvoja naloga, da čim bolj skrbno narediš, kar sem naročila.
Če ti kar koli ni jasno ali imaš dodatna vprašanja, mi lahko sporočiš na mail, ki se glasi : darja@gorup.eu

Ta teden bomo s snovjo in spoznali, in spoznali, v spomin na kateri dogodek praznujemo velikonočne
praznike, ki smo jih letos, žal, praznovali precej drugače, kot smo vajeni. Verjamem, da mnogi odgovor na
prejšnje vprašanje poznate, vsi pa najbrž ne. Tudi na to vprašanje ti bo pomagala odgovoriti današnja
snov.
Odpri učbenik na str. 78 – 80 in napiši naslov v zvezek :

VEROVANJE RIMLJANOV IN KRŠČANSTVO

Danes bomo torej spoznali, kako se je v rimski provinci Judeja pojavilo krščanstvo in se nato razširilo po
rimski državi, v stoletjih kasneje pa tudi širše.
Rimljani prvotno niso bili kristjani. Bili so politeisti, častili so bogove, ki so bili podobni grškim, le
poimenovali so jih drugače.
Odpri učbenik na str. 75, 76 in preberi tisti del, ki govori o rimskih bogovih. Spoznal boš, da so Rimljani
častili tudi hišne bogove – lare in duhove umrlih prednikov.
Obišči naslednjo povezavo in poglej, kako so se imenovali najpomembnejši rimski bogovi.
www.educa.fmf.uni-lj.si/didikta/gradivo/bogovi.html
Zapiši k 1. točki :

1. Rimljani so častili veliko bogov
- Bogovi so bili podobni grškim -> imeli naj bi človeško podobo in naj bi bili nesmrtni : Jupiter,
Junona, Venera, Mars, Neptun, Diana, Merkur …
Z začetkom našega štetja pa se je pojavila v rimski državi nova vera – krščanstvo. Če se spomniš, smo
pred urami govorili o tem, da poznamo politeistične in monoteistične veroizpovedi. Lahko v mislih obnoviš,
v čem je razlika med njimi. Se spomniš, kdo so kot prvi razvili vero v enega boga ? Malo ti bom pomagala –
to so bili Hebrejci (Židi).

Odpri učbenik ponovno na str. 78 in preberi zgornji del besedila, ki govori o Palestini in o rojstvu Jezusa.
Dan Jezusovega rojstva praznujemo na božič. Oglej si sliko v učbeniku desno, ki govori o tem dogodku in
preberi besedilo pod njo.
Zapiši naslednjo točko, lahko slediš mojim navodilom :

2. Začetek krščanstva
- Zapiši, v kateri rimski provinci se je najprej pojavilo, poimenuj takratnega rimskega cesarja
- Imenuj začetnika nove vere, napiši, kje in kdaj se je rodil
- Katere ideje je širil Jezus med ljudmi
- Preberi, kaj je krščanstvo obljubljalo ljudem (vijoličast tekst) in izpiši 2 alineji, ki se ti zdita
najpomembnejši
- Komu ni bilo všeč naraščanje Jezusovega vpliva, zakaj
- kakšne smrti je umrl Jezus
V spomin na Jezusovo smrt in obuditev od mrtvih praznujejo kristjani praznik velike noči. Pri nas, kot tudi v
večini držav po svetu, kjer prevladuje krščanska vera, je to tudi dela prosti dan.
Odpri učbenik na str. 79
Preberi zgornje tri odstavke iz učbenika, bodi pozoren na vijoličast tekst, in zapiši naslednjo točko :

3. Širjenje krščanstva po rimskem imperiju
- Napiši, kdo so bili apostoli
- Razloži besedo evangeliji
- Navedi, do katerega stoletja se je krščanstvo razširilo po vsem rimskem cesarstvu
Ampak v Rimu so kristjane prvotno preganjali, kajti Rimljani, zlasti bogatejši sloji, so častile še vedno
rimske bogove. Preganjanje je doseglo višek za časa cesarja Nerona.

Zaradi preganjanja so se kristjani zbirali na skrivnih
mestih, največkrat v podzemnih prostorih, imenovanih
katakombe.

Prepiši naslednjo (zadnjo točko) v zvezek :
4. Preganjanje kristjanov
- Cesar Neron je požig Rima naprtil kristjanom.

-

Krščanstvo je bilo prepovedano -> katakombe ( podzemni prostori, kjer so opravljali verske
obrede in pokopavali umrle)
Leta 313 je cesar Konstantin priznal kristjanom pravico do vere.
Konec 4. stol. je krščanstvo postalo državna vera
Cerkev je dobila podporo vladarjev, podelili so ji zemljo in druge nepremičnine.

Preberi o cesarju Konstantinu na str. 80. Njegova upodobitev je zanimiva zato, ker je njegov pogled zelo
očitno zazrt gor – k bogu, kar je hotel upodobiti tudi umetnik.

Velikonočni simboli :

Lahko raziščeš ob pomoči interneta, ali se pogovori s starši, kaj predstavljajo velikonočni simboli.

