Spoštovani učenci 7. razreda
Pred nami je 8. teden učenja na daljavo. Ta teden boste:
-

se seznanili s stanjem človekovih pravic v Sloveniji
ugotavljali, koliko so človekove pravice uveljavljene v Republiki Sloveniji in
primerjali s stanjem po svetu,
v opisih dogodkov v medijih prepoznali kršitve človekovih pravic v Sloveniji

Sproti ali najkasneje do naslednjega torka mi pošljite dokaze vašega dela
(poslikano/skenirano nalogo) na elektronski naslov slavica.balek@guest.arnes.si
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:
NASLOV V ZVEZEK: Stanje človekovih pravic v Sloveniji
REŠITVE – Katere pravice so kršene ljudem na slikah? – preveri tvoje odgovore in jih
popravi oz. dopolni:
SLIKA 1: Vsakdo ima pravico do življenja, do prostosti in do osebne varnosti. Nihče ne sme biti podvržen mučenju
ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju. Nihče ne sme biti samovoljno zaprt,
pridržan ali izgnan. Vsakdo ima pravico v drugih državah iskati in uživati pribežališče pred preganjanjem.
SLIKA 2: Vsakdo ima kot član družbe pravico do socialne varnosti. Vsakdo ima pravico do dela in proste izbire
zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev. Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa. Vsakdo
ima pravico do izobraževanja. Izobraževanje mora biti brezplačno vsaj na začetni stopnji.
SLIKA 3: Vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo,
vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami; pravico do varstva
v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne nezmožnosti, vdovstva ter starosti.

1. Videoposnetek https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2094 - Vloga varuha
človekovih pravic je v Sloveniji zelo pomembna, zato si oglej videoposnetek. Vmes
video zaustavi in odgovori na vprašanja spodaj ter ponovi in utrdi znanje o varuhu
človekovih pravic:

1. Zakaj Majina mama napiše pismo varuhu za človekove pravice? Na kratko
opiši Majin primer.
2. Kaj naredi varuh za človekove pravice? Na kratko opiši ves postopek.
3. Katera pravica je Maji kršena?
4. Kako ukrepa občina?
5. Kaj je naloga varuha za človekove pravice?
6. Kaj je pobuda?
7. Kdaj se obrnemo na varuha?
8. Za kaj poskrbi varuh?
1. Zapis v zvezek:
1. Slovenija je pravna država (Vsi smo enaki pred zakonom).
2. Slovenija je podpisnica Deklaracije o človekovih pravicah in Konvencije o
otrokovih pravicah, članica Sveta Evrope in podpisnica Evropske konvencije o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
3. Spoštovanje človekovih pravic in svoboščin je zagotovljeno v ustavi in
zakonih.
4. Vendar kljub temu v Republiki Sloveniji obstajajo primeri kršitev človekovih
pravic.
2. Primeri kršitev človekovih pravic v Sloveniji: Preberi besedilo v SDZ na str.

74/str. 22 (poslan pdf dokument) Romi v Sloveniji.
Iz besedila izpiši primere, ki kažejo, da je položaj pripadnikov
romske skupnosti slabši od položaja drugih državljanov.

