
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA (DKE)  
Razred: 8. a, b 
Datum: 11. 5. do 15. 5. 2020 
Prostor: Izobraževanje na daljavo 
Sklop: III. Slovenija, EU, svet- preverjanje 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. Če povezava ne bo delovala, 

mi pošlji e-pošto in ti povezavo posredujem. 

 

 Preverjanje in utrjevanje: Slovenija, Evropska unija, 

svet 

Zapiski, učni listi, U 56-69 

 

1. Naštej (vsaj tri) razloge, zaradi katerih smo se državljani 

na referendumu odločili za vstop Republike Slovenije v 

Evropsko unijo. U 69 

2. Razmisli o možnostih, ki jih imate mladi v Sloveniji po 

vstopu v EU. 

3. Naštej glavne ustanove EU in jih opiši (vsaj tri). 

4. Naštej organizacije katerih članica je R Slovenij. Opiši 

simbol in navedi značilnosti (npr. sedež organizacije, 

število držav članic, za kaj se organizacija zavzema in kdaj 

je Slovenija postala njena članica) za (vsaj) dve 

organizaciji. 

5.  Reši 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 ali rekord sošolca s katerim se prej 

dogovorita (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 interese Slovenije 

za članstvo v Evropski 

uniji (razlogi za vstop) 

   

 na konkretnem primeru 

pojasnil, kako članstvo v 

EU vpliva na moje 

vsakdanje življenje 

   

 znal našteti in opisati 

glavne ustanove EU 

(vloga, člani, mandat, 

sedež ipd.) 

   

 znal opisati cilje in 

delovanje mednarodnih 

organizacij OZN, OECD, 

NATO 

   

 znal opisati delovanje 

Slovenije v navedenih 

organizacijah 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodite dobro. 

Barbara Forstner 


