Zaposlitev za predmet DKE 14.4. – 17.4.
8. RAZRED
Pozdravljeni, osmošolci!
Upam, da z nalogo prejšnji teden ni bilo preveč težav. Preverite, če so vaši odgovori podobni
spodnjim oz. jih dopišite, če vam manjkajo.
1. Slovenija lahko ravna povsem samostojno oz. ima t.i. IZKLJUČNO PRISTOJNOST na področju
KAZENSKE ZAKONODAJE, DEDOVANJA, DRUŽINSKE POLITIKE.
2. Z vstopom Slovenije v EU smo se priključili skupnemu trgu EU. To pomeni, da EU dopušča
prost pretok blaga in storitev (vsak posameznik ali podjetje lahko preprosteje posluje in
kupuje v katerikoli državi EU). Slovenija in nekatere druge članice uporabljajo skupno valuto
evro, kar močno olajša poslovanje podjetij, nakupe…S povezavo nekaterih evropskih držav v
EU in skupnim sodelovanjem se krepita mir in varnost v Evropi.
3. Veje oblasti:

EU
-

parlament
komisija
sodišče
(skupnega) predsednika NI

Slovenija
- parlament
- vlada
- sodišče
- predsednik

4. 19 držav EU ima skupno valuto – evro. To je ugodno za podjetja, ki prodajajo in
kupujejo blago v različnih državah EU. Vrednost blaga je vedno jasno določena. Turisti
in popotniki iz držav evroobmočja imajo manj težav, ko obiskujejo države, ki
uporabljajo isto valuto…
5. OZN deluje na različnih področjih in države članice lahko pričakujejo pomoč
organizacije, če se znajdejo v težavah. Npr. države članice so se obvezale, da sporov
ne bodo reševale z orožjem. OZN je tudi človekoljubna organizacija; pomaga pri
velikih naravnih katastrofah (organizira hrano in zdravila)…
6. Prednosti in slabosti članstva v NATU: Organizacija članicam jamči, da jim bo
pomagala, če bodo napadene (obramba in varnost članic). S članstvom je Slovenija
dobila priložnost sodelovanja na tehnološkem, informacijsko – komunikacijskem in
znanstvenem področju. NATO pa hkrati določa finančni vložek vsake države članice
ter število vojakov, ki jih pošilja na misije.
7. Izpostavimo ugodnosti za mlade: številni programi in aktivnosti (mobilnost,
izobraževanje mladih).
Za teden, ki prihaja, sem vam pripravila naslednje naloge:
Na kratko se bomo lotili naslednjega sklopa: SVETOVNA SKUPNOST. Kar je tudi naslov v zvezku (čez
dve vrstici).
1. Na spletu poišči razlago pojmov GLOBALIZACIJA in GLOBALNO in ju pod naslov zapiši v
zvezek.
2. Na youtube si poglej Infodrom: Kaj je globalizacija?
https://www.youtube.com/watch?v=SJrnLP_pCZo

3. V zvezek napiši seznam izdelkov (najmanj 10) tujih proizvajalcev, s katerimi si prišel v stik v
zadnjih dveh dneh. V poštev pridejo hrana, oblačila, različni predmeti, kultura (glasba,
filmi,…).
Torej, kako se globalizacija kaže v našem vsakdanjem življenju?;)

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na etika.zalec@gmail.com

Bodite zdravi in ostanite nasmejani!
Lep pozdrav,
učiteljica Andreja

