Spoštovani učenci 8. razreda,
Spet se vam oglašam z novimi navodili.
Sproti ali najkasneje do naslednje srede 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.
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
Želim vam uspešno delo, pazite nase in ostanite zdravi.
Lep pozdrav,
učiteljica Slavica Balek Haddaoui
NAVODILA ZA DELO: 2. april 2020

NASLOV V ZVEZEK: Slovenija – članica mednarodnih organizacij (OECD, NATO)
LOGOTIP ORGANIZACIJE OECD – V zvezek na sredino narišite logotip
organizacije OECD – SDZ str. 79
KRATKA PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE: Okrog logotipa s pomočjo besedila v
SDZ na str. 79 in učb. na str. 62, 63 v obliki miselnega vzorca izpišite ključne
podatke. Pri delu si zastavite naslednja vprašanja:
1. Kaj pomeni kratica OECD? – slov. in ang.
2. S kakšnim namenom je nastala?
3. Koliko držav članic ima?
4. Za kaj še skrbi OECD?
5. Kdaj je postala Slovenija članica OECD?
6. Kaj je Slovenija pridobila s članstvom v OECD?
7. Pod okriljem OECD se izvaja tudi raziskava PISA na osnovnih in srednjih šolah
po Sloveniji. Kaj je PISA?

BRALNO RAZUMEVANJE: v SDZ na strani 79 preberite članek RAZISKAVA PISA:
SLOVENSKI 15-LETNIKI MED NAJBOLJ PISMENIMI in odgovorite na naslednja
vprašanja:
V članku poišči, kako se imenuje raziskava, ki jo izvaja OECD.
Kakšen je namen raziskave , o kateri govori članek?
Razmisli, kakšen je namen tovrstnih raziskav.

POSNETEK IZ ODDAJE INFODROM: Oglejte si posnetek iz oddaje Infodrom o
Organizaciji severnoatlantske pogodbe – NATO
(https://www.youtube.com/watch?v=XevobzkOv7g

IZPIS PODATKOV O ORGANIZACIJI NATO - posnetek vmes zaustavite in
zapišite v zvezek okrog logotipa za NATO pomembne podatke o tej organizaciji:

BRALNO RAZUMEVANJE: v SDZ na strani 80 preberite članek 15 LET JE OD
REFERENDUMA ZA VSTOP V EU IN NATO in odgovorite na naslednja vprašanja:

Izpiši datum, ko je Slovenija postala polnopravna članica zveze NATO.
O vstopu v zvezo Nato je v Sloveniji potekal referendum. Zapiši, kdaj je
referendum potekal (datum) ter o katerem vprašanju – poleg vstopa v NATO so
se volivci takrat še odločali.
Pojasni, kaj pomeni, da je NATO vojaška zveza.
Predstavi eno od mnogih akcij, ki jih je NATO v zadnjem času izvedel.

POVZETEK SNOVI ZADNJIH DVEH UČNIH UR – V zvezek preriši tabelo iz SDZ na
str. 81 pri vaji 7 in dopolni tabelo z naslednjimi podatki: polno ime organizacije,
število držav članic, organizacija se zavzema za…., datum pridružitve Slovenije.

OPOMBA: Na razpolago za delo imate en teden, torej
mi pošljite poslikane naloge najkasneje do srede.

