Zaposlitev za predmet DKE 6.4. – 10.4.
7. RAZRED
Pozdravljeni, sedmošolci!
Upam, da z nalogo prejšnji teden ni bilo preveč težav in ni bila preobsežna. Ko imate za nalogo
narediti izpiske, bodite KRATKI in JEDRNATI. Vseh človekovih pravic ne bomo več naštevali (izbrali ste
jih 10 po svoji želji). Lahko pa preverite, če je med spodnjimi mednarodnimi organizacijami tudi
kakšna, ki ste jo vi izpisali v zvezke.
AMNESTY INTERNATIONAL, EVROPSKI VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC, EVROPSKO SODIŠČE ZA
ČLOVEKOVE PRAVICE, HUMAN RIGHTS WATCH, MEDNARODNO SODIŠČE ZA VOJNE ZLOČINE,
ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV

Za teden, ki prihaja, sem vam pripravila naslednje naloge:
Otroci so upravičeni do posebne zaščite in imajo svoje pravice. To veste, kajne? Pa veste
tudi, da imajo otroci poseben dokument, ki so ga sprejeli Združeni narodi in ki opredeljuje
njihove pravice? Gre za Konvencijo o otrokovih pravicah, ki jo je Generalna skupščina
Združenih narodov sprejela 20. novembra 1989. Ta konvencija je pomenila pomemben
mejnik! Države sveta so v njej opredelile človekove pravice otrok, hkrati pa izpostavile, da so
otroci posebej ranljiva skupina, ki jo je treba zaščititi.
Človekove pravice so SPLOŠNE, kar pomeni, da jih imajo moški, ženske in otroci. In, ker so otroci še
manj zaščiteni pred zlorabami in nesrečami kot prvi dve skupini, so predstavniki držav OZN podpisali
pomembno izjavo, KONVENCIJO O OTROKOVIH PRAVICAH (20. 11. 1989). Države, ki so to konvencijo
podpisale, so dolžne kaznovati kršitelje.
1. Sedaj pa k vaši nalogi. V zvezke si napišite naslov OTROKOVE PRAVICE in prepišite zgornji
zapis (ki je napisan z rdečo; vi pišete z modro).
2. Na youtube poiščite INFODROM: Kakšne so pravice otrok? in si oglejte kratek prispevek.
3. Tule https://sola.amnesty.si/otrokovepravice najdete plakat z naslovom KONVENCIJA O
OTROKOVIH PRAVICAH, na katerem so NA KRATKO napisane otrokove pravice (13); prepišite
jih v zvezek.
4. Pod plakatom si preberete še glavna načela konvencije ter odgovore na vprašanji : Ali se torej
pravice otrok v svetu ne kršijo? ter Ali velja Konvencija o otrokovih pravicah tudi za
Slovenijo?.
Za vsa vprašanja sem vam na voljo na etika.zalec@gmail.com.
Javite se mi, napišite kako vam gre delo, kako ste…
Bodite zdravi in ostanite nasmejani!
Lep pozdrav,
učiteljica Andreja

