
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA (DKE)  
Razred: 7. a, b, c  
Datum: 11. 5. do 15. 5. 2020 
Prostor: Izobraževanje na daljavo 
Sklop: III. Skupnost državljanov RS - ponavljanje in utrjevanje 

 

Navodilo: v zvezek si prepiši vprašanja in tabelo (formativno 

spremljanje). Odgovarjaš, ko imaš čas. Ni potrebno pošiljati.  

Reši spodnji kviz (preverjanje znanja o EU v obliki kviza). 

Zapiši si, koliko točk si dosegel. 

 

 Preverjanje in utrjevanje: Skupnost  državljanov RS 

Zapiski, učni listi, U 27-31 

 

1. Opiši nastanek Republike Slovenije (kaj je plebiscit in kdaj smo ga 

imeli?, kdaj je bila osamosvojitvena vojna?, kdaj obeležujemo dan 

državnosti in kdaj dan samostojnosti in enotnosti?) 

2. Ustava Republike Slovenije (kaj je ustava?, kdaj je bila sprejeta?, 1. 

in 2. člen v ustavi– o čem govorita?, kdo velja za “očeta” slovenske 

ustave?) 

3.  Kaj je državljanstvo, pogoji za pridobitev državljanstva? U28, 31 

4. Kaj je narod? U31 

5. Kdo je državljan? U31 

6. Uradni simboli Republike Slovenije in Evropske unije (naštej in 

opiši). 

7. Značilnosti Evropske unije (EU) - koliko je držav, koliko je jezikov, 

kdaj smo vstopili v EU, kdaj smo sprejeli evro, ustanove: naštej vsaj 

tri –Evropski parlament obvezno. U29 

8. EU kviz 

 

 

 



1. Klikni na povezavo 

https://kahoot.it/challenge/0703362?challenge-id=050afc82-99b4-
4f2a-aa1c-041c96b79ca4_1589199712999 
 
Koda igre: 0703362 (če boš slučajno potreboval) 

 
 

2. Vnesi svoje ime in klikni v redu, pojdi 

 

3. Čaka te 20 zanimivi vprašanj in trditev o EU. 

4. Za vsakim vprašanjem in preglednico klikni naslednji. 

5. Poskušaj podreti moj rekord (24697 točk – sprejmeš izziv?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kahoot.it/challenge/0703362?challenge-id=050afc82-99b4-4f2a-aa1c-041c96b79ca4_1589199712999
https://kahoot.it/challenge/0703362?challenge-id=050afc82-99b4-4f2a-aa1c-041c96b79ca4_1589199712999


KRITERIJI USPEŠNOSTI 

Uspešen bom, ko bom … 

   

 opisal nastanek Republike 

Slovenije 

   

 naštel in opisal glavne 

simbole Republike 

Slovenije 

   

 navedel nekaj načinov, 

kako se pridobi 

državljanstvo RS 

   

 opisal pomen, ki ga ima za 

posameznika njegovo 

državljanstvo 

   

 razložil pomen pojma 

pravna in socialna država 

   

 navedel značilnosti  

Evropske unije in opisal 

njene simbole 

 

   

 opisal načela, na katerih 

temelji EU 

   

 razložil interes RS za 

članstvo v EU in znal 

navesti primer 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodite dobro. 

Barbara Forstenr 


