
 

 

                       PREDSTAVITEV PREDMETA  

                             VERSTVA IN ETIKA 
 

Predmet je namenjen vsem učencem ne glede na versko 

opredeljenost! 

 

-Učencem naj bi pomagal razumeti resnost in pomen verskih ter 

moralnih vprašanj pa tudi temeljnih norm in vrednot človeškega 

življenja! 

 

-Nikakor ne namerava napeljevati k prevzemanju določenih verskih 

naukov ! 

 

-Vedno večja odprtost in povezanost sveta zahteva boljše 

poznavanje drugih kultur in verstev – s tem pa medsebojno 

spoštovanje med ljudmi različnih veroizpovedi ter kulturnih krogov; 

 

 -Predmet je trileten, vendar ga učenci lahko izberejo le za leto, dve ali 

tri; 

 

-Učenci hodijo k pouku, ki je predviden za njihov siceršnji letnik oz. 

razred: 

VE 1 – 7. RAZRED 

VE 2 – 8. RAZRED 

VE 3 – 9. RAZRED 

 

-Učni načrt predvideva obvezne, obvezno – izbirne in izbirne teme, 

kar pomeni, da lahko učenci  s svojimi interesi sooblikujejo pouk.  

 

                                  



                                          
 

IZVAJANJE PREDMETA: 

 

-skupinsko delo 

-delo z različnimi viri 

-igranje vlog 

-okrogle mize 

-delo v dvojicah 

-delo v okviru različnih delavnic 

-analiza in pogovor o raznih dokumentarnih oz. izobraževalnih 

oddajah 

-soočenja s predstavniki različnih verskih skupnosti  

- delo na terenu, ekskurzije, ogledi verskih objektov……..  

in še druge oblike dela – iz vseh teh oblik dela pa učenec lahko 

pridobi oceno; 

 

-KLASIČNIH PISNIH IN USTNIH PREIZKUSOV ZNANJA 

NI!!! 

 

IN KAJ ŠE PREDMET PONUJA? 

 

- UČENCI VSEH VER NAJ SE UČIJO SKUPAJ O VSEH 

VERAH IN OD VSEH VER!! 

 

-                        



-                                                 
                              - UČENJE VREDNOT:  

                                    -verske svobode 

                    -spoštovanja različnih verskih in drugih     

                                  nazorskih opredelitev 

                   -upoštevanja posameznika in njegovega  

                                           razvoja 

                           -svobode, enakosti, solidarnosti 

                          -narodne zavesti ob odprtosti za  

                                  sodelovanje v svetu…. 

                            PREDMET VSEBUJE :               

      
 SEDMI RAZRED – VERSTVA IN ETIKA 1 
OBVEZNE TEME: 

   1. Uvod: verstva sveta – svetovi verstev (3 ure) 

    2. Krščanstvo (5-7 ur) 

    3. Islam (5-7 ur) 

    4. Budizem (5-7 ur) 

OBVEZNO – IZBIRNE TEME (obvezen izbor ene teme) 

     5. Vzori in vzorniki (3-4 ure) 

6. Enkratnost in različnost (3-4 ure) 

IZBIRNE – DODATNE TEME 

      7. Judovstvo 

      8. Azijska verstva 

      9. Tradicionalne religije 

     11. Nova religiozna gibanja 

     12. Reševanje nasprotij, dogovarjanje in/ali nasilje 

     13. Človek in narava 

                                                                           



                   
OSMI RAZRED – VERSTVA IN ETIKA 2  
 

OBVEZNE TEME 

 

1. Uvod: Ljudje in verstva – religijska kultura (2 uri) 

2. Religije: skupnost, obredi, simboli, izkustvo ( doživetje ) (6 ur) 

3. Življenjska vodila religij (6ur) 

4. Svoboda, vest, odgovornost (3-4 ure) 

 

OBVEZNO IZBIRNE TEME ( obvezen izbor ene teme ) 

 

5. Družina (3-4 ure) 

6. Prijateljstvo, ljubezen, spolnost (3-4 ure)  

7. Delo in/kot poklic (3 ure) 

 

IZBIRNE/DODATNE TEME 

 

8. Religijske skupnosti – družbene skupnosti 

9. Magija, okultizem, religija 

10. Egocentričnost in solidarnost v stiskah 

11. Sanje, želje, cilji, razočaranja 

 

                                                
                             

                                               



                                                 
DEVETI RAZRED – VERSTVA IN ETIKA 3 
 

OBVEZNE TEME 

 

1. Biblija: Stara in nova zaveza (6-8 ur) 

2. Krščanstvo in zahodna civilizacija (6 ur) 

3. Religije in vprašanja smisla življenja (6 ur) 

 

OBVEZNO – IZBIRNE TEME (obvezen izbor ene teme ) 

 

4. Rast krščanstva in njegove delitve (4-6 ur) 

5. Razsvetljenstvo (2-3 ure) 

6. Krščanska inspiracija v delovanju pomembnih osebnosti slovenske 

zgodovine (3-4 ure) 

 

IZBIRNE/DODATNE TEME 

 

7. Verska ( ne )strpnost, verske vojne 

8. Znanost in vera 

9. Ateizem in humanizem 

 

 

                                
 

                                       Melita Kladnik 



NEKAJ POSNETKOV IZ EKSKURZIJ 
IN DELAVNIC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

          
 

   
                 

 

                                      
 


