
      UTRJEVANJE IN PREVERJANJE ZNANJA, 7. razred 

Datum:   

 

Ime in priimek: _________________________________ 

 

ŠTEVILO MOŽNIH TOČK: 32 
 

ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK: ________ 
 

ŽELIM TI VELIKO USPEHA PRI REŠEVANJU. 

 

 

 

1. Na sliki je uradni dokument, ki ti daje IDENTITETO.   

 

a) Kako se imenuje ta dokument ? 

Ta dokument se imenuje osebna izkaznica. 

 

b) Kateri podatki so na tem dokumentu? 

Ime, priimek,spol, državljanstvo, datum rojstva, datum 
veljavnosti, podpis, EMŠO, št. dokumenta, fotografija, 
stalno prebivališče, upravna enota, datum izdaje 

 

c) Za kaj ta dokument potrebuješ? 

S tem dokumentom dokažemo osebno ideniteto. 
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2. Preberi primer: 

Učenec se je igral z gasilnim aparatom in pred sošolci se je hotel postaviti kot junak 

in ga je sprožil. Nato je hitro odhitel v učilnico in vsem sošolcem zagrozil, da bodo že 

svoje dobili, če ga bodo izdali. Krivec bo moral počistiti cel hodnik zaradi prašnih 

delcev, hkrati pa bo potrebno ponovno napolniti gasilni aparat. To je potrebno plačati. 

Kaj bi naredil/-a, če bi sošolec za svoje dejanje obtožil tebe? Na kakšen način bi rešil/-a 

konflikt? 

Konflikt bi reševal s pogovorom. V pogovor bi vključila učiteljico oz. katerega 

drugega pedagoškega delavca. 



 

 

 

 

 

3. Ustrezno razvrsti pomen besed tako, da to označiš s črko, ki je pred 

strokovnim izrazom.         

  

A – PREDSODEK  __E____ sovraštvo do Židov 

B – DISKRIMINACIJA ___F___ rasa določa človeka 

C –  KSENOFOBIJA  _A_____  sodba o nekom, ki ga ne poznamo 

D – STEREOTIP  __C____  strah pred tujci 

E – ANTISEMITIZEM  ___B___ podcenjevanje, zaničevanje zaradi drugačnosti 

F – RASIZEM   ____D__ ustaljeno prepričanje 

      

4. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 

Nežka je bila majhna deklica, ki je morala s petimi leti oditi za pestrno h Grivarjevim. 

Grivarica jo je velikokrat udarila, ker ni čuvala njene hčerkice, pač pa se je hotela 

igrati s Tinčetom, ki je bil  star sedem let  in je pasel krave. Tudi njeno punčko ji je 

vzela in jo vrgla v koš.   

a) Katere otrokove pravice so bile kršene v zgornjem besedilu? Kdo jih je kršil? 

Kršene so bile naslednje otrokove pravice:  

1. Otroci ne smejo biti poceni delovna sila. 

2. Otroci imajo pravico do igre. 

3. Otroci imajo pravico do varnosti in do zaščite pred poškodbami in 

zanemarjanjem. 

4. Otroci imajo pravico biti s svojimi družinami ali s tistimi, ki bodo najbolje 

skrbeli zanje. 

Nežkine previce je kršila njena družina ter Grivarica. 

 

b)  Kakšno odgovornost je imela Nežka? 
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Nežka je bila odgovorna za Grivaričino hčerko. 

 

5. Preberi besedilo in reši nalogo. 

Konvencija o otrokovih pravicah, 34. člen: 

Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo otroka zavarovale pred vsemi oblikami 

spolnega izkoriščanja in spolnih zlorab. 

(Vir: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovihpravic/organizacija-

zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn) 

a) Razloži, zakaj so odrasli odgovorni za zaščito otrok pred spolno zlorabo. 

Otroci so najranljivejša in najmanj zaščitena skupina. Otroci se sami ne morejo 

braniti pred odraslimi osebami, zato so odrasli odgovorni za njihovo zaščito. 

 

Naloga se nadaljuje na naslednji strani! 

 

b) Kaj razumemo z izrazom: trgovina z belim blagom? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom. 

A Trgovina z ljudmi. 

B Trgovina z orožjem. 

C Trgovina z mamili. 

D Trgovina z nepremičninami. 

     

6. Naštej vsaj tri človekove pravice.       

Pravica do življenja in prostosti; Pravica do dostojanstva; Pravica do osebne 

varnosti; Pravica do pravičnega in javnega sojenja; Pravica do družine, poroke, 

stanovanja, premoženja… 

 

  

7. Dan državnosti je dela prost dan, ker je na ta dan bila razglašena naša 

mlada država Slovenija.  
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a) Zapiši točen datum, kdaj se je to zgodilo. 

25.6. 1991 

 

b) Dopolni.  

Pred osamosvojitvijo smo živeli v skupni državi, ki se je imenovala 

__SFRJ___________. V njej so živeli različni narodi, npr. _Slovenci_______, 

____Hrvati_____, ____Srbi______ in drugi. Z odločitvijo Slovenije, da postane 

samostojna država, niso bili zadovoljni. Kako se je pokazalo to nezadovoljstvo? 

Jugoslovanska oblast je osamosvojitev Slovenije skušala preprečiti tako, da je 

slovensko ozemlje napadla z vojsko (27.6. 1991). 

 

8. V slovenski ustavi je zapisano, da je naša država »pravna in 

socialna«. Med trditvami izberi pravilne tako, da jim pripišeš črko S, če jo trditev 

označuje za SOCIALNO, in P, če jo označuje za PRAVNO.    

    

   __S__ tudi otroci iz revnih družin se imajo pravico šolati  

   __P__ ob rojstvu imamo pravico do slovenskega državljanstva 

S – SOCIALNA __P__ vsak se lahko pritoži, če mu je narejena krivica 

P – PRAVNA  ___P_    zakoni veljajo tudi za politike 

   ___P_    brez potnega lista gremo lahko v drugo državo 

   __S__    družine z nizkimi dohodki dobijo denarno pomoč 
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8. Tako Slovenija kot Evropska unija imata svoje simbole. Ali jih poznaš?            

Pobarvaj zastavo Slovenije. Pobarvaj zastavo EU. 

 

 

Kako se obnašamo ob slovenski himni?  Kako se imenuje himna EU? 

 
Ob njenem izvajanju ali predvajanju se moramo 
obnašati spoštljivo. Ali bomo zraven peli ali ne, je 
naša izbira. Himni se ne ploska. 
 
 

 
Himna EU je Beethovnova deveta simfonija, 
natančneje odlomek iz Uvoda v Odo radosti 
Beethovenove 9. Simfonije.  

Kdaj praznujemo dan upora proti 
okupatorju? 

Kdaj je dan EU? 

27. 4.  
 
 

9. maj 
 

 

 

 

9. V šoli imaš tudi sam/-a nekaj pravic in dolžnosti. Opredeli se do zapisanega 

naslova na podlagi letos pridobljenega znanja pri predmetu DKE. Tvoje besedilo naj 

bo zaokroženo, obsega pa naj 7–10 povedi. Piši čitljivo in pazi na jezikovno 

urejenost. 

Učenje je moja pravica, domača naloga je moja dolžnost 
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