DKE, 7. razred
Predno začneš reševati navodila za učenje, si preberi 8 Konfucijevih lekcij. V zvezek zapiši tisto, ki
te najbolj pritegne in razloži zakaj.
Kamorkoli greš, pojdi z vsem svojim srcem.
Vse ima svojo lepoto, vendar pa te lepote ne vidijo vsi.
Ni pomembno kako počasi greš, pomembno je, da se nikoli ne ustaviš.
Ta, ki ve vse odgovore, še ni bil vprašan vsa vprašanja.
Življenje je zelo preprosto, vendar si ga mi sami zapletamo.
Če sovražiš osebo, potem te je premagala.
Ko je jasno, da cilje ne morejo biti doseženi, ne prilagodi ciljev ampak korake za dosego ciljev.
Spoštuj sebe in ostali bodo spoštovali tebe.
Zapiši nov velik naslov SLOVENIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICEV ter v podnaslov ČLOVEKOVE PRAVICE.
V SDZ na str. 60 in 61 še enkrat preberi besedilo v modrih okvirčkih in pod naslov zapiši odgovore na
spodnja vprašanja.
1. Kaj so človekove pravice?
2. V katere tri skupine delimo človekove pravice?
3. Kako se imenuje najpomembnejši dokument o človekovih pravicah ter kdaj in kje je bil
sprejet?
4. Kje so meje človekovih pravic?
5. Kdo je bil Mahatma Gandi?
6. Kako razumeš pojma deklaracija in konvencija?
Ko odgovoriš, zapiši nov podnaslov OTROKOVE PRAVICE.
Najprej preberi besedilo v SDZ na str. 65, 66 in 68 ter nadaljuj z reševanjem nalog na str. 65, 66, 67 in
68.
Pod naslov zapiši odgovore na spodnja vprašanja.
1. V katerem mednarodnem dokumentu so zapisane otrokove pravice?
2. Kdaj in kje je bil sprejet?
3. Kdo spremlja uresničevanje konvencije?
4. Kako svojo zavezo uveljavljamo in jo uresničujemo v Sloveniji?
5. Iz katerih načel izhajajo pravice otrok zapisane v konvenciji?
6. Kdo je dolžan spoštovati in varovati otrokove pravice?
7. Katere dolžnosti otrok so najpomembnejše?
Na polovico A4 lista nariši tisto otrokovo pravico, ki se ti zdi najpomembnejša. Na drugo polovico
nariši dolžnost, ki izhaja iz te pravice.
Mirno in uspešno učenje ti želim!

