
Pozdravljeni osmošolci! 

Sedaj pa smo se že dobro vpeljali in navadili na delo na daljavo, kaj!?! Vsaj upam, ne, VERJAMEM da je 

tako!            

 

Nadaljevali bomo z obravnavo tematskega sklop 3: SLOVENIJA, EVROPSKA UNIJA, SVET.  

 

V tem tednu boš spoznal Slovenijo kot članico  MEDNARODNIH ORGANIZACIJ. 
 

 

Reši naloge v SDZ-ju na straneh 77-81: Slovenija – članica mednarodnih organizacij. 

 

Preberi si tudi zgodbo: NASPROTJA V SVETU v SDZ-ju na str. 82 ter članek: Mineva 70 let od prve mirovne 

operacije na str. 83. 

Po PRVOMAJSKIH POČITNICAH                 sledi ponavljanje in utrjevanje 3. tematskega sklopa. 

Do konca šolskega leta si bomo pogledali 4. tematski sklop in vsebine, ki obravnavajo značilnosti, težave in 

posledice globalizacije. 

Za oceno (pisne/testa NE BO!) bo najbolje, da pripraviš predstavitev poklica ali teme iz zadnjega 

tematskega sklopa. Tudi o teh temah smo že govorili pri pouku. Prav tako so bila predstavljena navodila za 

izdelavo predstavitve. Pošlji mi, predstavitev, da ti jo pregledam in pokomentiram. 

 

VSE DOBRO ŽELIM!  RENATA LH 

  

MINIMALNA ZNANJA 1. REDOVALNO OBDOBJE  

(za popravljanje negativne ocene v 1. redovalnem obdobju) 

1. Navedi nosilce oblasti, ki jih neposredno volimo na volitvah (SDZ str. 8) 

2. Navedi imena trenutnega predsednika države, predsednika vlade ter župana občine, kjer živiš (SDZ str. 

39) 

3. Navedi 4 politične stranke v slovenskem parlamentu (SDZ str. 17-18) 

4. Poimenuj veje oblasti v državi, pojasni njihovo sestavo in naloge (SDZ str. 9-12) 

5. Navedi 3 naloge predsednika države (SDZ str. 10) 

6. Naštej 4 ministrstva (izvršna oblast) (SDZ str. 11) 

7. Pojasni, zakaj je pomembno, da nosilci in institucije oblasti delujejo javno (SDZ str. 7, 27-29) 

8. Naštej tri stvari, o katerih lahko občina na svojem območju samostojno odloča (SDZ str. 14-15) 

9. Opiši potek volitev (SDZ str. 19-21) 

 

Za popravljanje negativne ocene v prvem redovalnem obdobju je potrebno pravilno odgovoriti na 5 

vprašanj, izžrebanih izmed 9 minimalnih standardov znanja. 

 

Rešitve, odgovore in dodatno gradivo si lahko pogledaš s svojo aktivacijsko kodo v SDZ-ju na 

www.iRokus.si.  

Vira za standarde znanja:  

• https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-

nacrti/obvezni/UN_DDE_OS.pdf, pridobljeno 20. 4. 2020 

• Avbelj M., Mahmoud D. G., Tawitian E. in Zupančič M.: JAZ, MIDVA, MI 8, SDZ za domovinsko in državljansko 

kulturo in etiko v 8. razredu OŠ, Ljubljana: Rokus Klett, 2019 (str. 36) 

http://www.irokus.si/
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_DDE_OS.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_DDE_OS.pdf

