
Dragi sedmošolec, draga sedmošolka!

Človekove in otrokove pravice sedaj že zelo dobro poznaš. Kaj pa dolžnosti? ☺

Naučil si se tudi, kako smo dobili svojo državo Republiko Slovenijo. Spoznal si 
organizacijo, ki smo se ji leta 2004 priključili - Evropsko unijo.

Tokrat te pri DKE čaka izdelava seminarske naloge. Vsa navodila imaš v nadaljevanju. 

Seminarska naloga bo ocenjena. Dodatnih zadolžitev pri DKE v naslednjih 14 dneh ne 
bo, zato se pri izdelavi seminarske naloge potrudi. Časa imaš več kot dovolj.

Če imaš kakršnokoli vprašanje, me kontaktiraj preko e-maila 
forstner.barbara@gmail.com, kjer ti odgovorim v najkrajšem možnem času.

mailto:forstner.barbara@gmail.com


Pred seboj imaš navodilo za izdelavo seminarske naloge. Dobro preberi 
navodila in se jih drži. Na ta način si boš lahko pridobil lepo oceno.



NAVODILO

Nalogo pripraviš v programu Word (velikost črk 12 ali 14) ali 
PowerPoint. Izberi tistega, s katerim ti bo delo lažje.
Nalogo lahko napišeš tudi na roke, na bel A4 list, fotografiraš in pošlješ.

Časa za izdelavo naloge imaš veliko. Zadnji rok za oddajo je torek,

2. 6. 2020 do 17.00. Seveda lahko nalogo oddaš oz. pošlješ že prej.

Če imaš opravičljiv razlog, mi sporoči, zakaj ne moreš oddati naloge v 
dogovorjenem terminu.



SEMINARSKA NALOGA ZA PREDMET DKE 
Človekove pravice in Evropska unija



1. Naslovna stran, na katero napišeš svoje ime, 
priimek, razred. Na naslovni strani so še naslednji 
podatki: naslov naloge, datum oddaje naloge, ime 
naše šole.

(2t)



VSEBINA NALOGE

2. Človekova ali otrokova pravica: v učbeniku na straneh 94–96 se 
nahajata dokumenta „Splošna deklaracija človekovih pravic“ in 
„Konvencija o otrokovih pravicah.“

V enem izmed navedenih dokumentov poišči eno človekovo ali
otrokovo pravico. Prepiši jo v svojo seminarsko nalogo. Razloži, kakšen 
je pomen te človekove/otrokove pravice. Zapiši, na kakšen način lahko 
to človekovo/otrokovo pravico varujemo. (5t)



VSEBINA NALOGE

3. Mednarodni dan: na spletni strani OZN Slovenija 
http://www.skupaj-mocnejsi.si/poglavje/mednarodni-dnevi/ si izberi 
EN dan. 

V seminarsko nalogo napiši ime in datum izbranega mednarodnega 
dneva. Poišči (na spletu ali v časopisju) primer, kako se v svetu ali v 
Sloveniji obeležuje (praznuje) ta mednarodni dan. Zapiši, zakaj si izbral 
ta mednarodni dan in zakaj je pomemben.  (5t) 

http://www.skupaj-mocnejsi.si/poglavje/mednarodni-dnevi/


VSEBINA NALOGE

4. Borec za človekove pravice: izberi si eno osebo, ki se je (ali se še) 
zavzema za človekove/otrokove pravice v Sloveniji ali po svetu. Zapiši 
nekaj podatkov o njej; ime, priimek, datum rojstva (smrti, če je že 
umrla), kje je živela, kako se je šolala. Največ pozornosti pa nameni 
temu, da opišeš, kakšne so vrednote osebe in za kaj se bori. Zapiši, 
zakaj si to osebo izbral. Kakšno je tvoje mnenje o izbrani osebi? Svoje 
mnenje utemelji (npr.: osebo sem izbral, ker …).  (6t)
Namig: pri pouku si spoznal naključno osebo iz kartic
Izjemni ljudje za boljši svet.

https://sola.amnesty.si/karte

https://sola.amnesty.si/karte


Borca ali borko za človekove pravice lahko izbiraš med spodaj navedenimi 
osebami, med osebami, ki smo jih spoznali iz kartic ali pa iz spodaj predlaganih 
knjig.

Greta Thunberg (2003 - ) Kofi Annan (1938 – 2018)

Martin Luther King (1929–1968) Nelson Mandela (1918–2013)

Elizabeth Cady Stanton (1815–1902) Shirin Ebadi (1947 - )

Mahatma Gandhi (1869–1948) Aung San Suu Kyi (1945 - )

Malala Jusafzai (1997 - ) Tomo Križnar (1954 - )

Nadia Murad (1993 - ) Denis Mukwege (1955 - )

Zlata Filipović (1980 - ) Maya Angelou (1928 – 2014)

Dolores Huerta (1930 - ) Oyub Titiev (1957 - )





• 5. Evropska unija: izmed držav v EU si izbereš eno državo po 
abecednem redu, ki ustreza tvoji zaporedni številki v redovalnici 
(npr. 6 je Danska). Glej spletno povezavo:

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_sl.

Oblikuj oz. zapiši osebno izkaznico države: zastavo, uradni jezik, kdaj je 
postala članica EU, posebnost države (npr. na tvojem izbranem 
področju – kultura, zgodovina, šport, glasba, znanost …). Primer: 
izbereš eno kulturno znamenitost in jo na kratko opišeš, izberi enega 
športnika (igralca, znanstvenika …) in ga opiši ipd.   (4t)

Sodelovanje v Kahoot kvizu (utrjevanje EU)   (2t)

VSEBINA NALOGE:

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_sl


Uporabiš lahko tudi gradivo, ki ste ga dobili, če ste kdaj 
sodelovali v Evropa v šoli. 



VSEBINA NALOGE:

6. Viri in literatura: obvezno navedeš, od kod si jemal informacije za 
svojo seminarsko nalogo. Če uporabiš knjigo, zapišeš tako: priimek, ime 
avtorja, naslov, založba, kraj, leto izdaje.

Pri navajanju internetnih strani prekopiraš celotno povezavo in zraven 
v oklepaju napišeš datum, kdaj si informacijo pridobil na internetu. (2t)

Namig: * https://sl.wikipedia.org/wiki/Malala_Jusafzaj (15. 5. 2020)

* Karba, Pavla, Domovinska in državljanska kultura in etika 7, Mladinska knjiga, 
Ljubljana, 2013.

*Cavallo,F., Favilli, E., Zgodbe za lahko noč za uporniške punce, Učila, Ljubljana, 2018.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Malala_Jusafzaj (15


KRITERIJI IN TOČKOVNIK

Ocena seminarske naloge je sestavljena iz:

• vsebine, ki zajema vsebinsko ustreznost, izbor literature, izbor 
ključnih besed ter učenčevo uporabo strokovne literature in medijev 
(internet), sodelovanja v kvizu,

• izdelave naloge, ki zajema pisno (pravopis, jezikovna pravilnost) in 
likovno (dodano slikovno gradivo) učinkovitost izdelave izdelka, ter 
učenčevo samostojnost, nazornost in prepričljivost,

• pravočasne oddaje.



KRITERIJI IN TOČKOVNIK

OCENA OPIS

Odlično (5) Učenec učinkovito in natančno izbere podatke v učbeniku, 

dodatni literaturi in internetu. Problem je prepričljivo in 

nazorno opredeljen. Pri tem pokaže veliko mero 

samostojnosti in iznajdljivosti. Ključne besede so 

izpostavljene in ustrezno pojasnjene. Podajanje je tekoče, 

prepričljivo, nazorno, uporabljeni so lastni primeri. 

Seminarska naloga je izdelana pisno in likovno učinkovito, 

samostojno, učenec pokaže izvirnost.



Prav dobro (4) Učenec učinkovito in natančno izbere podatke v 

učbeniku, dodatni literaturi in internetu, vendar ni 

prisotna iznajdljivost. Problem je prepričljivo in 

nazorno opredeljen, pri tem ni opazna ali pa v zelo 

majhni meri samostojnost in iznajdljivost. Večina 

ključnih besed je izpostavljenih, vendar navaja le 

primere iz literature. Seminarska naloga je izdelana 

pisno in likovno učinkovito, samostojno, izvirnosti ni 

opaziti.

Dobro (3) Učenec izbere podatke v učbeniku, podatki iz dodatne literature 

in interneta so uporabljeni v skromni količini. Problem je 

nazorno opredeljen, vendar brez samostojnosti in iznajdljivosti. 

Ključne besede so večinoma izpostavljene, niso pa pojasnjene. 

Podajanje ni stalno prepričljivo in nazorno. Izdelek je narejen 

pisno in likovno ustrezno, vendar bi lahko bil nazornejši. 

Opazna je pomoč učitelja, drugih učencev, staršev.



Zadostno (2) Učenec izbere podatke v učbeniku, vendar so pomanjkljivi. Za delo z dodatno 

literaturo in iskanjem po internetu ne pokaže zanimanja, stalno mora biti 

vzpodbujan s strani učitelja ali sošolcev, staršev. Problem je opredeljen, 

vendar je rešen skromno in površno, ni prepričljivosti. Ključne besede so 

premalo izpostavljene ali pa so izpostavljene napačne. Informacije niso 

predstavljene v celoti. Seminarska naloga je izdelana tako, da ne vključuje 

vseh osnovnih sestavin in ni nazorna. V veliki meri je opazna pomoč pri 

izdelavi referata.

Nezadostno (1) Če niso dosežene zahteve za oceno zadostno, je ocena 

izdelka negativna.

TOČKE OCENA

0 - 12 Nezadostno (1)

13, 14, 15, 16 Zadostno (2)

17, 18, 19, 20 Dobro (3)

21, 22, 23 Prav dobro (4)

24, 25, 26 Odlično (5)



Nalogo oddaj oz. pošlji (poslikano ali skenirano, priložena wordova datoteka) najkasneje

do torka, 2. 6. 2020, do 17.00  na e-naslov forstner.barbara@gmail.com.

☺

Pri zaključevanju ocen bo upoštevano tudi samostojno delo, ki ga opravljate doma 
(povratne informacije); predvsem pri učencih, ko bodo med oceno.
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