
Državljanska in domovinska kultura in etika, 7. razred, 1. teden 

(16. 3. – 20. 3. 2020) 
 

 

1. šolska ura: ČLOVEKOVE OSNOVNE PRAVICE 

- Za motivacijo: oglejte si posnetek na https://www.youtube.com/watch?v=Ifu-Mv11RSo (v angleščini).  

- V učbeniku si preberite poglavji Pravica do življenja in svobode (str. 42) in Ali so moje človekove 

pravice omejene? (str. 50-51). 

- Skušajte (ustno) odgovoriti na vprašanja: 

o Po čem vse se ljudje razlikujemo med seboj? 

o Ali razlike med nami pomenijo tudi to, da imamo različne pravice? 

o V 1. členu Splošne deklaracije človekovih pravic je zapisano: »Vsi ljudje se rodijo svobodni in 

imajo enako dostojanstvo in enake pravice.« Glavni dve pravici sta tako pravica do življenja in 

svobode. Kaj to pomeni? 

o Razmislite in skušajte opisati nekaj večjih kršitev človekovih pravic v preteklosti (Judje, 

suženjstvo, aborigini v Avstraliji …) in danes (ljudstva v Afriki, delavci v Aziji …). 

o Zapomnite si: Zelo pomembno je, da poleg svojih pravic branimo tudi pravice drugih ljudi; da 

ne mislimo le nase. Ljudje moramo biti strpni, kar velja tudi za učence v razredu: držati morate 

drug z drugim in si pomagati, ne pa se prepirati. Samo tako bo razred dobro deloval. 

 

- Zapišite snov v zvezek. Zapis najdete na naslednji strani. 

 

- Utrdite in preverite svoje znanje s pomočjo spletnih vsebin: 

o V spletnem učbeniku založbe Rokus-Klett na https://folio.rokus-

klett.si/?credit=DKE7UC&pages=46-47 si preberite uvodni zapis o človekovih pravicah (str. 

46). 

o V spletnem učbeniku založbe Rokus-Klett na https://folio.rokus-

klett.si/?credit=DKE7UC&pages=90-91 si preberite vse člene Splošne deklaracije človekovih 

pravic (str. 90-91). Med njimi poiščite tiste, ki se vam zdijo svoboščine. 
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1. šolska ura: zapis v zvezek 

 

Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah (naslov sklopa, zato naj bo 

velik) 
 

 

 

ČLOVEKOVE OSNOVNE PRAVICE (»navaden« naslov) 

 

Človekovi temeljni pravici sta pravica do življenja in do svobode.  

 

 

Svoboščine: to so pravice, ki jih ima človek pravico svobodno storiti (npr. izražati 

svoje mnenje, potovati …). 

 


