Spoštovani učenci 7. razreda,
trenutno smo lahko zaradi izrednih razmer žal v kontaktu le na ta način, da
komuniciramo na daljavo.
Poznam vas in vem, da boste vi tudi temu kos in da bo prišel spet trenutek, ko se
bomo zbrali in bomo lahko na način, ki nam je vsem bolj ljub, ponovili in utrdili
učno snov, ki se jo boste v teh težkih trenutkih učili samostojno doma.
V primeru, da vam karkoli ne bo jasno ali da boste naleteli na težave pri delu, me
lahko kontaktirate na naslednjem elektronskem naslovu:
slavica.balek@guest.arnes.si
Sproti ali najkasneje do konca tedna bi vas prosila, da mi posredujete dokaze, da
ste delo opravili (poslikane naloge, zapisi v zvezek) in sproti boste od mene dobili
tudi povratno informacijo, kaj ste naredili v redu oz. kje je potrebno dodatno
utrjevanje in ponavljanje.
Želim vam uspešno delo, pazite nase in ostanite zdravi.
Lep pozdrav,
učiteljica Slavica Balek Haddaoui

NAVODILA ZA DELO: 24. marca 2020
ZAPIS V ZVEZEK: Slovenija in človekove pravice
BRANJE: V uvodu preberite zgodbo O Malali – borki za človekove pravice, ki ste
jo dobili v zadnjem tednu pouka.
PO BRANJU: V zvezek zapišite odgovore na naslednja vprašanja:

Kaj se je zgodilo deklici?
Koliko je bila stara ob tem dogodku?
Zakaj so jo skrajneži ustrelili?
Katero njeno lastnost bi lahko izpostavili?
Na kaj je Malala opozarjala?
Se ti zdijo njene zahteve upravičene? Utemelji.

Po zapisu odgovorov poslušajte posnetek STORY OF MALALA YOISAFZAI
na naslednji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=NIqOhxQ0-H8
Posnetek je sicer v angleščini, ampak verjamem, da vam bo večji del, predvsem
kar govori Malala, razumljiv. V primeru, da ne, si lahko pomagate s spletnim
slovarjem PONS na naslednji povezavi: https://sl.pons.com/prevod
Na podlagi Malaline zgodbe in njenih zahtev s svojimi besedami zapišite v
zvezek odgovor na vprašanje: Kaj so človekove pravice?
V zvezek zapišemo tudi naslednji 2 točki, ki vam bosta olajšali reševanje nalog
v samostojnem delovnem zvezku:
1. Vsaka pravica ima na drugi strani tudi pripadajočo dolžnost.
2. Naše pravice so omejene s pravicami drugih. Zato pride do t. i.
konflikta pravic.
Glede na to, da so nam nekatere založbe sedaj v teh izrednih razmerah
omogočile dostop do učbenika in samostojnega delovnega zvezka, sem se
odločila, da bomo to pri našem delu na daljavo s pridom izkoristili.
Do samostojnega delovnega zvezka (SDZ) in učbenika (založbe
Rokus) lahko pridete na naslednji povezavi: https://www.irokus.si/izbirka
Sam način prijave na to spletno stran, imate podrobno opisan na šolski
spletni strani.
V samostojnem delovnem zvezku preberite besedilo KAJ SO ČLOVEKOVE
PRAVICE? na str. 60 (v učbeniku na str. 46) in naredite nalogo 1. a in b v
zvezek (V primeru, da imate že te kopije, ni treba še enkrat pisati v zvezek) –
Kateri dve besedi sestavljata pojem človekove pravice? Pojasni s svojimi
besedami odebeljeni besedi v spodnjem besedilu? Kaj pomeni, da so človekove
pravice naravne in neodtujljive?
V zvezek prepišite delitev človekovih pravic v 3 skupine in celotno preglednico
na str. 60. V SDZ si ogledate skupine človekovih pravic in rešite nalogo 2 – v
preglednici podčrtajte pravice, ki so pomembne za vas in vaše vrstnike.
Potem preberite besedilo SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH
PRAVIC in ga prepišete v zvezek.

V zvezek pisno pojasnite, zakaj praznujemo 10. decembra – dan človekovih
pravic.
V SDZ na str. 116, 117 si oglejte dokument SPLOŠNA DEKLARACIJA
ČLOVEKOVIH PRAVIC in izpišite 10 pravic v zvezek.
Nato preberite besedilo KJE SO MEJE ČLOVEKOVIH PRAVIC in v zvezek
zapišete kratek povzetek.
V SDZ na str. 120, 121 najdete ustavo RS in poiščite člen, katerih pravic država
ne sme omejiti, niti med vojno. Člen prepiši v zvezek. Razmisli, zakaj mora biti
to zapisano v ustavi.
V zvezek zapiši svoj razmislek, zakaj so nekatere človekove pravice med vojno
lahko omejene.
Po vseh opravljenih dejavnostih si vzemi samo še malce časa za kratko
ponovitev in utrditev. Verjemi, da ti bo pri naslednjem učenju na daljavo že
lažje, ker boš imel že osnovno znanje o človekovih pravicah. Ustno odgovori na
naslednja vprašanja:
S svojimi besedami razloži, kaj so človekove pravice.
Kaj pomeni, da so človekove pravice naravne in neodtujljive?
Katere vrste človekovih pravic poznamo?
Zakaj 10. decembra obeležujemo dan človekovih pravic? Utemelji.

