
Dragi starši, ker imamo letos delovni zvezek, ki je poskusni (prihodnje leto bo veljal za vse), so 

posamezne lekcije drugačne kot jih pripravljajo na slovenski ravni. Spodaj je nekaj predlogov, 

kar lahko naredite pri 5. lekciji. 

 

Sveta dežela – lekcija 5, strani 14 do 16 

 

1. Skupaj z otroki si poglejte video, ki govori o naši državi – Sloveniji:  

https://www.youtube.com/watch?v=KHUwjE-VoS8. 

Lahko jih spomnite, kje vse v Sloveniji ste že skupaj bili. Poveste kaj o Mariboru (npr. da je 

njegov nogometni klub zdaj ponovno na vrhu lestvice , in da je v njem zasajena najstarejša 

trta na svetu, da je pod površino mesta velika vinska klet, da je v njem pokopan rpvi slovenski 

blaženi A. M. Slomšek …).  

 

2. Tako kot smo se mi rodili v Sloveniji, se je Jezus rodil v svoji domovini, ki ji rečemo tudi 

Sveta dežela ali Kanaan oz. danes Izrael. V učbeniku na strani 14 je narisan njen zemljevid. Za 

primerjavo, kje obe državi ležita, lahko pogledate tudi na stran 16, kjer ju je treba tudi 

označiti. 

Spodaj sem pripravila nekaj znamenitosti o Izraelu:  

Tudi Jezus je živel v čisto določeni deželi, ki se imenuje Izrael (danes), skozi zgodovino pa so ji 
rekli Sveta dežela ali Kanaan. Dežela obstaja že iz bibličnih časov, ko je Bog Abrahamu obljubil, 
da mu bo jo dal. Lezi na zahodu Azije. Je edina država na svetu, ki ima enako ime in enako 
ozemlje in kjer ljudje govorijo enak jezik kot pred 3000 leti, ko je začenjala nastajati. Njene 
sosednje države so Libanon, Jordanija, Egipt in Sirija. Gre za majhno državo (le malo večja je od 
Slovenije), prebivalcev pa ima okrog 8 milijonov.  Na jugu najdemo puščavo Negev, na severu 
pa obsežno planoto. Na Zahodu meji na Sredozemsko morje, medtem ko jo na vzhodu določa 
tok reke Jordan. Najnižja točka je Mrtvo morje, ki je 400 metrov pod morsko gladino in je hkrati 
tudi najnižja točka na svetu. Glavno in največje mesto je Jeruzalem. 

Izrael je tudi država z najdaljšo dobo obveznega šolanja (od tretjega do osemnajstega 
leta). Uradna jezika sta hebrejščina in arabščina, večina pa govori tudi angleško. Priljubljena 
športa sta nogomet in košarka. Danes je to država, kjer pojejo največ zelenjave, sadja in 
sladoleda na svetu. Hkrati pa je to država izumiteljev in znanstvenikov. 

V Jezusovem času je Izrael spadal v Rimsko kraljestvo, ki se je raztezalo okrog 
Sredozemskega morja. Čas, ko je bil Izrael močan in je imel svoje kralje (Davida, Salomona), je 
že davno minil (1000 let kasneje). Dežela je obsegala več provinc: Galilejo (na severu), Samarijo, 
Judejo ter Deseteromestje in Perejo na drugi strani Jordana. Rimljani so vzpostavili sistem, kjer 
so vladali preko rimskih nadzornikov in domačih vladarjev. Tako je v času Jezusovega rojstva v 
deželi pod rimskim pokroviteljstvom vladal kralj Herod Veliki, čigar družina  je bil znana po 
tem, da so bili predstavniki zelo kruti. Njegovega sina Arhelaja so Rimljani odstavili zaradi 
nasilja in na njegovo mesto v Jeruzalemu postavili Poncija Pilata (vladal je od leta 26 do 36 po 
Kr.). Njegov drugi sin Herod Antipa pa je dal obglaviti Janeza Krstnika. 
 



3. naloge – delovni listi, stran 14 in 15. 

- Ob zemljevid Izraela (stran 14) naj otroci narišejo eno stvar, ki so si jo zapomnili iz 

razlage o Sveti deželi. 

- Sestavijo naj kraje iz pomešanih zlogov (vsaj 2. razred, če je za prvi to še pretežko) 

- Pomagajte jim, da izpolnijo tabelo, ki vsebuje podatke tako za Slovenijo kot za 

Jezusovo domovino. 

 

4. Skupaj zmolite molitev za državljane naše države. 

 

Domača naloga – zaradi karantene jo je malo težje izvesti, ampak kak lep kotiček se 

najde tudi v Mariboru.  

 

 

Iz predlagane izberite toliko, kolikor se vam zdi primerno, glede na zadolžitve, ki jih 
otroci imajo tudi drugod in glede na to, koliko časa imate tudi sami. 

Ob tem pa naj ima prednost vsakodnevna molitev.  

In ostanite zdravi, pozdrav otrokom, jih pogrešam. 

fani  


