3. teden pouka na daljavo

DKE za 7. razred

Pozdravljeni.
No pa smo še kar skupaj na tak način. Vaše naloge so bile zelo zanimive in videla sem, da ste se kar
dobro znašli in organizirali v teh zahtevnih časih. Ta teden bo v znamenju prehoda dela na daljavo
iz spletnih strani na spletne učilnice. Ključ za DKE je ETIKA7. V tem »okolju« boste tudi oddajali
naloge ali reševali kaj drugega.
Kar nekaj vas je še ostalo, ki pa ne delate sproti. Te bi vas pozvala, k sprotnemu delu, saj bo časa za
ocene in zaključek na koncu zelo malo. Če boš sproti delal, kar dokazujejo tvoje oddane naloge, ti
bo za oceno manjkalo zelo malo. Vsi pa si želimo, da bi bili na koncu uspešni.
Danes bomo prešli na novo poglavje in sicer ČLOVEKOVE PRAVICE.
O kršenju ste že veliko slišali, verjetno pa niste znali zadev povezati.
V učbeniku si preberi poglavje Kaj so pravice? Na strani46.
Po 2. svetovni vojni, ki se je končala 1945 leta, tri leta kasneje, 1948 v OZN (Organizaciji
združenih narodov), kjer je čez 180 članic držav) sprejeli DEKLARACIJO ČLOVEKOVIH PRAVIC.
To je bil prvi dokument v zgodovini, kjer je Človek, kot oseba ZAŠČITEN.
Naša država in vse članice EU imajo svoje zakone podarjene – usklajene tej deklaraciji.
Naslov in zgornje besedilo zapiši v zvezek!
Oglej si filmček: Splošna deklaracija človekovih pravic (nastavi podnapise spodaj – samo klikni kvadratek )
https://www.youtube.com/watch?v=3ZVnEjNDsG8
V učbeniku si preberi še besedilo na strani 47

Prilagam poenostavljen zapis človekovih pravic. V e-učilnici in spodaj.Lahko si ogledaš tudi, kako
izgledajo originalno https://folio.rokus-klett.si/?credit=DKE7UC&pages=90-91
NALOGA ZA TA TEDEN
 Preberi vse člene.
 Izberi si jih pet, ki se tebi osebno zdijo najbolj pomembni in jih po pomembnosti označi od
1-5. (1 je najpomembnejša…)
 Ob tvoje prve tri izbrane napiši, zakaj si se tako odločil.
 Nazadnje napiši dve, ki jih ne razumeš. Če se da, se o njih pogovori s starši, ali kako drugo
osebo, ki je starejša od tebe.

Nalogo tega tedna oddaj v spletno učilnico pod svoj razred. Če imaš možnost napiši v Word
obliki ali slikaj. Datoteke poimenuj s svojim PRIIMKOM_IMENOM. Pomembno je, kako
poimenujete datoteko! Najprej priimek potem ime in vmes ne sme biti presledka ampak
črtica_, ker sicer datoteke ne spozna prav. Primer: Trdina_Barbara_3
Na koncu še za črtico dodaj 3(tretji teden)

Zapis je iz Državljanska vzgoja in etika, DZ za 7. razred, i2, Ljubljana 2003

