
Biblija  
 

Predelaj v i-učbeniku poglavje Judovska književnost. V pomoč ti je tudi spletna stran 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2450/index.html in učbenik Berilo 1,  Umetnost besede.  
Uporabiš lahko tudi druge vire.  

 
V svojem e-Listovniku, v razdelku Moje učenje (za vsako poglavje imaš na levi strani tabele 

zapisano, kam kaj vpisuj), dopolnjuj spodnje zahteve. 

Predznanje  
 

Odgovori na vprašanja. Potem ko boš odgovoril na vprašanja, prepiši 
črke na obarvanih črticah in dobil boš geslo. 
 
 

1. Najpomembnejše delo __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ – asirske 
književnosti je Ep o Gilgamešu.  
2. Najbolj znano delo egipčanske književnosti je __ __ __ __ __ __  
mrtvih.    
3. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ – asirska književnost se je razvila na 
območju Mezopotamije, med rekama Tigris in Evfrat.  
4. Drugo ime za Sveto pismo je __ __ __ __ __ __ __. 
5. Najstarejša med orientalskimi književnostmi je __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ književnost.  
6. Najmlajši orientalski književnosti sta __ __ __ __ __ __ __ __ in  
__ __ __ __ __ __ __.  

 
             
 GESLO: _________________  
 
Kaj pomisliš ob geslu, ki si ga dobil v svojih odgovorih? O tem razmisli v 
rubriki Predznanje, kot dokaz, da si nalogo rešil, pa priloži fotografijo 
rešene naloge. 
 

Cilji Označi, katere od navedenih ciljev bi rad dosegel in 
se boš zanje potrudil, katere malo manj in za katere 
meniš, da so zate nedosegljivi: 
– spoznati nastanek Biblije oz. Svetega pisma; 
– spoznati zgradbo Biblije; 
– našteti poglavitne zvrsti in vrste Biblije in poznati 
vsebino osrednjih svetopisemskih zgodb; 
– utemeljiti vpliv judovske književnosti na 
evropske, med drugimi tudi na slovensko; 
– natančno načrtovati svoje delo; 
– spremljati in ovrednotiti delo (samoevalvacija). 
 
 
 

 
 

 
 

 

https://eucbeniki.sio.si/slo1/2450/index.html


Strategije 
 

Razmisli in v e-Listovnik zapiši odgovore na vprašanja: 
1. Kako bom dosegel zastavljene cilje? 
2. Kdo mi bo pri tem pomagal? 
3. Ali poznam učinkovite strategije učenja in dela z viri? 

 

Dokazi Kako boš dokazal, da si cilj dosegel? Za popolno poznavanje poglavja 
moraš poznati odgovore na vse zahteve: 
– pojasni, kaj je Biblija oziroma Sveto pismo, in razloži pomen obeh 
naslovov; 
– razloži, kaj veš o njenem nastanku in avtorstvu; 
– judovska književnost ima več poimenovanj, kot so ___________ , 
____________, ______________, _______________; 
– razloži, kako je sestavljena Biblija in v katerih jezikih je bila prvotno 
napisana; 
– razloži, kdo priznava kot sveto knjigo Staro in kdo Novo zavezo in kateri 
so glavni deli ene in druge; 
– v katere jezike je bila najprej prevedena, kateri so bili prvi in zatem 
najpomembnejši prevodi Biblije v slovenščino; 
– naštej, katere so poglavitne književne zvrsti in vrste v Bibliji; 
– obišči spletno stran http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=sl, kaj najdeš 
na njej?; 
– utemelji vpliv judovske književnosti na evropske, med drugimi tudi na 
slovensko, ter razloži kulturni in literarni pomen Biblije; 
– primerjaj nastajanje svetopisemskih knjig z razvojem grške 
književnosti, katera teh tradicij je starejša, kdaj doseže vrh biblijska in 
kdaj grška književnost.  
 
Reši naloge na povezavah  
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2450/index1.html, 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2450/index2.html 
 in učni list Biblija.  
 
Dokaze o rešenih nalogah fotografiraj in jih oddaj v razdelek Dokazi. 
 

Samoevalvacija 
 

V e-Listovniku dopolni povedi: 
a) Ko sem se učil, sem se naučil/spoznal _________________ 
b) Moje znanje in izdelek dokazujeta, da znam in razumem 

____________________ 
č)   Iz nalog je razvidno, da sem v pripravo vložil veliko truda, ker 
______________________________ 

 

 

 

 

  

http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=sl
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2450/index1.html
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2450/index2.html


Standard znanja 

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

Modro Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 
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https://eucbeniki.sio.si/slo1/index.html

