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STEZOSLEDCI 

   

VEŠČINA: 

 

OZNAČEVANJE SVETEGA 
PISMA 

 

 

ZAHTEVE 

 DATUM OCENJEVALEC 

Poimenuje in opiše pet različnih metod 
označevanja Biblije ali Svetega pisma. Za 
vsako metodo našteje prednosti in slabosti. 

  

Našteje pet smernic označevanja Svetega 
pisma. 

  

Zna pojasniti, katero metodo označevanja 
Svetega pisma bi uporabil/-a za poučevanje 
Biblije. 

  

Z izbrano metodo v svojem Svetem pismu 

označi dve temi/vprašanja. 
  

Zna pojasniti, katero metodo označevanja 
Svetega pisma bi uporabil/-a za poučevanje 
Biblije v daljšem obdobju. 

  

Z izbrano metodo v svojem Svetem pismu 

označi dve temi/vprašanja, pri čemer 
uporabi najmanj deset svetopisemskih 

besedil. 

  

 

POMOČ PRI UČENJU: https://youth.adventistchurch.org.uk/e-club-bible-

marking-honour 

IME in PRIIMEK stezosledca/stezosledke:  

VEŠČINA opravljena:  

NAŠITEK podeljen: 

https://youth.adventistchurch.org.uk/e-club-bible-marking-honour
https://youth.adventistchurch.org.uk/e-club-bible-marking-honour
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VPRAŠANJA IN NALOGE 

 

1. Poimenuj in opiši pet različnih metod označevanja Biblije ali 
Svetega pisma. Za vsako metodo naštej prednosti in slabosti. 

 

METODA PREDNOSTI SLABOSTI 
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2. Naštej vsaj pet smernic, ki jih boš upošteval/-a, preden začneš 
označevati svoje Sveto pismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Katero metodo označevanja Svetega pisma bi uporabil/-a za 

poučevanje Biblije (ang. Bible studies) in zakaj? 
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4. Z navedeno metodo iz 3 vprašanja označi dve temi/vprašanji v 

svojem Svetem pismu. 

 

 

 

 

 

 

5. Katere metode bi uporabil/-a za stalno/daljše preučevanje 
Svetega pisma (ang. ongoing devotional study) in zakaj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Označi svoje Sveto pismo za dve temi /vprašanji z eno od metod 

iz vprašanja 5, pri čemer uporabi najmanj deset svetopisemskih 
besedil. 
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Nekaj smernic označevanja Svetega pisma 
 

1. Izberi metodo označevanja Svetega pisma, ki ti najbolj ustreza. 

 Izberi največ eno ali dva za eno Biblijo. 
 

2. Izberi izdajo Svetega pisma, ki bo ustrezala tvojim potrebam. 

 Ali ima Sveto pismo široke robove? 

 Koliko prostora ima Sveto pismo na začetku ali na koncu za 
pisanje?  

 

3. Izberi vrsto pisal, ki so ti najljubše za označevanje. 
 Ali pisala pronicajo skozi stran? 

 Imaš dovolj barv? 

 

4. Ne pretiravaj z označevanjem, naj bo preprosto. 
 Ne uporabljaj preveč barv. Uporabljene barve naj izstopajo. 

 

5. Načrtuj, kaj boš označeval/-a in kako boš to počel/-a. 

 

6. Označuj zgolj Sveta pisma, za katere imaš dovoljenje. 
 Ne označuj izvodov Svetega pisma, ki so dediščina ali imajo 

poseben pomen v vaši družini.  
 Ne označuj tujih Svetih pisem. 

 

7. Dodatne liste lahko previdno prilepiš na zadnji del svojega 
Svetega pisma.  

 Predhodno načrtuj, razreži na ustrezno velikost in lepi po 
robu. 

 

8. Izberi prevod Svetega pisma, ki ti je ljubši.  
 Morda je izbrani prevod lažje razumljiv, še vedno pa je 

dovolj natančen. 
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Metode označevanja Svetega pisma 
Verižno sklicevanje 

VIDEO POMOČ (v angleščini):  https://youtu.be/c3vzdYPUfQc

 
 

Barvno kodiranje 

Uporaba barvnega kodiranja je še ena od metod označevanja 
Svetega pisma za preučevanje. To preprosto metodo lahko 

uporabljajo začetniki ali pa stari mački preučevanja Biblije.  
Pri tej metodi boš potreboval pisala (takšna, ki ne puščajo 
sledi na drugi strani listov (npr. barvice, voščenke, markerje) 
in »barvno karto«. Slednje lahko kupiš ali pa si jo izdelate 

sami. 

Namen metode je, da svetopisemske vrstice, ki označujejo 
vašo izbrano temo, vedno označite z enako barvo.  
VIDEO POMOČ (v angleščini):  https://youtu.be/JZkj4c_T-Gw 

 

Navzkrižno sklicevanje 

1. Če si našel/-a dve ali več besedil, ki govorijo o isti temi, lahko poleg 

enega od teh besedil ob robu napišeš sklice na ta druga besedila. 
Potem pojdi na ta druga besedila in napiši sklic na prvo besedilo.  
2. Če gre le za besedo ali besedno zvezo iz besedila, ki ga želite 
podpreti iz drugih besedil, potem poleg te besede ali besedne zveze 

napiši črko "R". 
VIDEO POMOČ (v angleščini):  https://youtu.be/Dk-q3fy0N2k 

 

Označevanje/podčrtavanje 

V odlomku podčrtaj samo eno besedo, besedno zvezo, vrstico ali 
misel.  



 

 

7 

Stezosledci Celje 2019/2020 

STEZOSLEDCI 

   

To lahko storiš na več načinov: 

1. Ravna črta pod besedo - po možnosti v barvi, ki ustreza celotnemu 
sistemu označevanja. 
2. Imej svinčnik ali kemični svinčnik s tanko konico – uporabljaj samo 

eno barva samo za podčrtavanje. 
3. Če si natančen/-na, je zelo učinkovit način, da besedo preprosto 
odebeliš, vendar najprej preizkusi mirnost svoje roke in ustreznost 
pisala na drugem listu.  

VIDEO POMOČ (v angleščini):  https://youtu.be/Rvjfx4K8ZCs 

 

Številčno kodiranje 

Ko podatkov o besedi ali odlomku ne moreš napisati ob rob strani, jih 
označiti ali podčrtati na primeren način, lahko uporabiš metodo 
številčnega kodiranja za označevanje svojega Svetega pisma. 
1. Na rob besedila napiši številko - ta številka bo enaka številki na 
strani na zadnji strani tvoje Biblije. 

2. Če želiš vedeti, kakšna mora biti ta številka, si oglej zadnji niz 
informacij, ki si jih zapisal/-a in tvoja nova številka bo naslednja od 
zapisane. Torej, če je bil tvoj zadnji vnos številka 5, potem bi bil ta pod 
številko 6. 

3. Na koncu zapisa/razlage/pojasnila vpiši tudi referenco za 
navzkrižno sklicevanje. 
 

Kodiranje po temi 

1. Na zadnjih straneh svojega Svetega pisma si lahko narediš sezname 
svetopisemskih besedil na določeno temo, kot na primer molitev, 
greh, odrešenje, upanje, blagoslov …  
2. Pod posamezno temo pusti dovolj dodatnega prostora, da boš 
lahko med branjem Svetega pisma ali poslušanjem pridig nadaljeval/-

a z dodajanjem dodatnih besedil. 

3. Če želiš, lahko dodaš dodatno stran. 
4. Poleg primernejših besedil na to temo, lahko v Svetem pismu 

postaviš tudi oznako. 
 

 



 

 

8 

Stezosledci Celje 2019/2020 

STEZOSLEDCI 

   

METODA PREDNOSTI SLABOSTI 

Verižno 
sklicevanje 

1. Omogoča takojšnje 
preučevanje »na kraju samem« 

2. To je dober način za seznanitev 

s Svetim pismom. 

3. To je učinkovit način 

seznanitve z določeno temo. 

4. Za določene teme lahko kupiš 

že pripravljene sklice/teme. 

1. Ne moreš spremeniti vrstnega 

reda preučevanja. 
2. Če se med preučevanjem izgubiš, 

moraš začeti znova. 

3. Včasih lahko predhodno 

natisnjene nalepke izpadejo iz 

Svetega pisma. 

Barvno 

kodiranje 

1. Dober način za stalno 
preučevanje Svetega pisma. 

2. Barve izstopajo. 

3. Omogoča dober pregled 

določene teme. 

 

1. Število različnih barv bo omejilo 
število tem, ki jih lahko označiš 

2. Ko naletiš na referenco, moraš 
imeti s seboj pisalo ustrezne barve. 

3. Preveč barv ali preveč označeno 
Sveto pismo bo prikaze naredil 

neuporabne. 

4. Ni ustrezno za zaporedno 

preučevanje - na primer, kje je 

zapisana prerokba in kje je 

zabeležena njena izpolnitev. 

Navzkrižno 
sklicevanje 

1. Omogoča naknadno dodajanje. 
2. Ni omejeno s temami. 

3. Hitra podpora za težko 
besedilo. 

1. Prostor ob robovih je omejen. 

2. Potrebno je vedeti, kje začeti. 
3. Težka sledljivost skozi celotno 
preučevanje. 

Označevanje/
podčrtavanje 

1. Spomni te na pomemben del 

besedila. 

2. Ta del izstopa. 

1. Pretirano označevanje zmanjša 
jasnost besedila. 

2. Ni celovito preučevanje. 

Številčno 
kodiranje 

1. Omogoča podrobnejši 
komentar ali razlago misli. 

2. Pomaga, da se informacije o 

besedi ali odlomku ne pozabijo. 

1. Ima omejeno uporabo. 

 

Kodiranje po 

temi 

1. Dobra metoda za osebno 

preučevanje.  
2. Hiter vir referenc, iz katerih 

lahko izberete temo preučevanja. 
3. Ne povzroča nereda v robovih 

Svetega pisma. 

1. Potrebuje dovolj prostora na 

zadnjih straneh Svetega pisma. 

 


