
Spoštovani učenci  8. razreda,  

trenutno smo lahko zaradi izrednih razmer žal v kontaktu le na ta način, da komuniciramo na 

daljavo.  

Poznam vas in vem, da boste vi tudi temu kos in da bo prišel spet trenutek, ko se bomo zbrali 

in bomo lahko na način, ki nam je vsem bolj ljub, ponovili in utrdili učno snov, ki se jo boste v 

teh težkih trenutkih učili samostojno doma. V primeru, da vam karkoli ne bo jasno ali da 

boste naleteli na težave pri delu, me lahko kontaktirate na naslednjem elektronskem 

naslovu: slavica.balek@guest.arnes.si 

 Sproti ali najkasneje do konca tedna bi vas prosila, da mi posredujete dokaze, da ste delo 

opravili (poslikane naloge, zapisi v zvezek) in sproti boste od mene dobili tudi povratno 

informacijo, kaj ste naredili v redu oz. kje je potrebno dodatno utrjevanje in ponavljanje. 

 Želim vam uspešno delo, pazite nase in ostanite zdravi.  

Lep pozdrav,  

učiteljica Slavica Balek Haddaoui  

 

NAVODILA ZA DELO: 26. marca 2020  

NASLOV V ZVEZEK: Slovenija – članica mednarodnih organizacij (OZN) 

VIHARJENJE MOŽGANOV  – v uvodu razmišljajte in prikličIte predznanje  o OZN.  Okrog 

zastave navedite podatke povezane  z  zastavo in  naštejte človekove pravice, o katerih 

smo se že kar precej naučili v 7. razredu. 
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Glede na to, da so nam nekatere založbe sedaj v teh izrednih razmerah omogočile dostop do 

učbenika in samostojnega delovnega zvezka, sem se odločila, da bomo to pri našem delu na 

daljavo s pridom izkoristili. Do samostojnega delovnega zvezka (SDZ) in učbenika (založbe 

Rokus) lahko pridete na naslednji povezavi: https://www.irokus.si/izbirka  

Sam način prijave na to spletno stran, imate podrobno opisan na šolski spletni strani. 

 

POSLUŠANJE POSNETKA: Predvajajte si posnetek na naslednji povezavi 

https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/ (posnetek besedila v 

angleščini) in sočasno berite besedilo ustanovne listine OZN v nalogi 1 v SDZ (samostojnem 

delovnem zvezku) na str. 77 – pri tej nalogi v zvezek zapišite namen oz. zakaj je bila 

ustanovljena OZN. 

PRIKLIC ZNANJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH: V zvezek  zapišite naslednji vprašanji:  

Naštej dokumente, kjer so zapisane človekove pravice.  

Naštej ustanove, ki ščitijo otrokove pravice. 

Obe vprašanji in odgovore nanju zapišite v zvezek. 

PRED BRANJEM - ČASOVNA PREMICA: Prerišite časovno premico in na njej označite 

pomembne mejnike v zgodovini organizacije OZN ter vključitve Slovenije vanjo. 

 

BRANJE: Preberite besedilo v SDZ na str. 77 in se seznanite z aktivnostmi v drugih 

organizacijah, ki so del  OZN  

MED BRANJEM/PO BRANJU: V zvezek zapišite naslednja vprašanja in na njih odgovorite: 

Kdaj je postala Slovenija članica OZN? 

Kaj je pridobila Slovenija s članstvom v OZN? 

https://www.irokus.si/izbirka
https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/


Katere aktivnosti potekajo v svetu v okviru OZN? 

Naštej nekaj mednarodnih organizacij, ki delujejo v okviru OZN. 

Na katerem področju v okviru OZN  je Slovenija zelo dejavna? 

Koliko držav članic ima OZN? 

Kaj ponazarja kip kovinske pištole z zavozlano cevjo, ki stoji pred  sedežem OZN v New 

Yorku? 

 

OGLED POSNETKA: Oglejte si posnetek o OZN 

https://www.youtube.com/watch?v=qcQEFCSjdF8 

PREDSTAVITEV ORGANOV OZN: S pomočjo posnetka boste spoznali delovanje OZN in 

organe OZN. 

Vaša naloga je, da vse organe OZN na kratko predstavite v zvezek. Pri tem naj vam bo v 

pomoč naloga 2  v SDZ na str. 78. Sami se lahko odločite, ali jih boste predstavili v tabeli ali v 

obliki miselnega vzorca. 

Dejan: Pri tej nalogi naštej s pomočjo posnetka in SDZ vse organe OZN. Predstaviti pa ti ni 

treba vse. Predstavi samo najpomembnejši organ GENERALNO SKUPŠČINO OZN. 
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