Zaposlitev za predmet DKE 20.4. – 24.4.
8. RAZRED
Pozdravljeni, osmošolci!
S pojmoma GLOBALIZACIJA IN GLOBALNO niste imeli težav, a ne?
Izraz globalizacija pomeni, da se vse na našem planetu odvija tako, kot da razdalje in državne meje
niso ovira za potovanja ljudi, poslovanja podjetij, prenos surovin, izdelkov, storitev, idej, kulture in
informacij. Podjetja imajo prodajalne po vsem svetu. Še hitreje se selijo informacije, moda, glasba,
filmi. Vse to dogajanje je globalno (kar zajema ves naš planet).
1. V preteklosti so se velike skupine ljudi med seboj močno razlikovale po svojih običajih, načinu
oblačenja, prehranjevanju, glasbi… V zadnjih desetletjih pa se po vsem planetu širi enotnejša
kultura. Razmisli katere izdelke, hrano, oblačila poznajo ljudje po skoraj celem svetu.
Napiši nekaj primerov. To imenujemo kulturna globalizacija – širjenje in prepletanje
različnih kultur in informacij po vsem planetu. V zvezek prepiši kaj je kulturna globalizacija in
pripiši še en primer zanjo (razmišljaj v smeri raznolikosti hrane ali pa mogoče kje v Sloveniji
lahko vidimo ali slišimo določene običaje drugih ljudstev, ki bi jih sicer spoznali samo v njihovi
državi).
2. Poznaš zgodovino interneta? Ločiš med izrazoma internet/medmrežje in svetovni splet? V
povedi, dveh, opiši zgodovino interneta ter pojasni zgornja pojma.
3. Katere so slabe stvari interneta? O tem poslušaš že od malega. Naštej vsaj 5 nevarnosti pri
njegovi uporabi.
4. Kaj pa globalizacija danes, v času Corona virusa? Na kratko napiši svoje razmišljanje (Se je
svet spremenil ? Smo se spremenili mi? Najdeš tudi kakšno pozitivno stvar v tej situaciji, ki
zadeva tebe ali pa svet na splošno?)

Vedno glejmo pozitivno na stvari ali v vsaki slabi stvari se najde nekaj dobrega , pravijo.
Dragi učenci, sama najbolj pogrešam socialne stike, druženje z vami in sodelavci, pogovore v živo,
utrip šole, ki ga čutiš, ko se sprehodiš po polnih hodnikih… A trenutno je zdravje na prvem mestu! Vse
to še pride, samo še malo moramo potrpeti. In verjemite mi, da bomo potem prav to znali bolj ceniti.
Še se bomo smejali, objemali, družili.
Iz srca vam želim lepe počitnice, drugačno ni nujno slabo. Naredite si jih lepe in posebne.
Lep pozdrav,
učiteljica Andreja

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

