
DKE, 7.b razred, ponedeljek, 6. 4. 2020 

Pozdravljen/-a! 

Si izbral misel o človekovih pravicah. Meni je všeč pandina  „Stari, rasizem je butast. Sem črna, bela in 

Azijka. Ampak vseeno me imajo vsi radi.“  

Različnost nas bogati, ponuja nam nove izzive in priložnosti za učenje. 

Danes si pred učenjem nove snovi oglej na spodnjih povezavah zanimivi vsebini.  

https://www.youtube.com/watch?v=6cu7oDIHA1Y 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3ZVnEjNDsG8&t=68s 
 

 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA 

Najprej preveri rešitve v SDZ-ju na str. 69, 71 in 72. 

Varovanje človekovih pravic 

1. Podčrtano: Splošna deklaracija o človekovih pravicah; Evropska konvencija o človekovih 

pravicah in temeljnih svoboščinah; ustava 

2.a Podčrtano rdeče: vlada, parlament, sodišča, varuh človekovih pravic 

2.b Podčrtano modro: OZN, Svet Evrope, Evropsko sodišče za človekove pravice 

2.c Individualni odgovor. 

Človekove pravice v Ustavi Republike Slovenije 

1.a Drugem 

1.b 14. člen 

1.c Za vse ljudi veljajo enaki zakoni. 

2.a raso; spol; gmotni položaj; starost; izobrazbo 

2.b Individualni odgovor. 

3.a Opozarjanje javnosti na kršitve človekovih pravic iz strani državnih ali občinskih organov. 

3.b Ombudsman. 

4.a 1994 

4.b Peter Svetina 

UČENJE NOVE SNOVI 

STANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC PO SVETU 

Kot zanimivost si v SDZ-ju na strani 72 preberi besedilo na levi strani pod naslovom Ali veš? 

Si vedel? Brez rojstnega lista ne obstajaš. Še dobro, da v naši državi ni tako.  

https://www.youtube.com/watch?v=6cu7oDIHA1Y
https://www.youtube.com/watch?v=3ZVnEjNDsG8&t=68s


Sedaj nadaljuj z branjem besedila zgoraj, z naslovom S čim smo lahko zadovoljni? 

Ko zaključiš, v zvezek napiši zgornji podnaslov in spodaj zapiši odgovora na vprašanji: 

1. Naštej tri uspehe, dosežene v boju za človekove pravice. 

2. Kako so ti uspehi spremenili svet na bolje? Zapiši svoje mnenje. 

Preberi še besedilo pod naslovom Primeri kršenja človekovih pravic po svetu in zapiši odgovora na 

vprašanji: 

1. Navedi vsaj tri primere kršenja človekovih pravic v sedanjem času. 

2. Razloži pojem genocid. 

Reši še nalogo 2 v SDZ-ju na str. 73. 

 

Upam, da uspešno napreduješ z reševanjem vaj v SDZ-ju in oblikovanjem zapiskov. Zelo pomembno je, 

da se pri tem potrudiš in učiš. Srečno!       

 

 


