
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA (DKE)  
Razred: 8. a, b 
Datum: 4. 5. do 8. 5. 2020 
Prostor: Izobraževanje na daljavo 
Sklop: III. Slovenija, Evropska unija, svet 
 

 

Prvomajske počitnice in prazniki so mimo. Verjamem, da ste jih dobro izkoristili.  

Pandemija je tudi za nas posebna učna ura. Včasih nas tudi majhne reči osrečijo – npr. da dober učenec 

pokliče sošolca, za katerega ve, da ima težave z učenjem nasploh in še posebej z učenjem na daljavo, in 

ponudi svojo pomoč . Da razmislite, kaj lahko storite za druge … 

 

Od danes naprej sem vam tudi jaz na voljo (ne samo po e-pošti) za 

pogovor preko skypa. 

Vsak torek in četrtek med 10. in 11. uro me lahko pokličeš. 

Najdeš me pod BarbaraF. 

Veselim se druženja z vami. 

 

 

Pred vami je nova tedenska naloga. Spodnji učni list prepiši ali prilepi v 

zvezek. 

Izpolnjen časovni trak in križanko pofotografiraj in na e-naslov pošlji do 

torka, 12. 5. 2020, do 15. ure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Utrjujemo znanje 

1. Spodaj naštete dogodke razvrsti na časovni trak. 

1. Vstop Slovenije v EU. 

2. Osamosvojitev Slovenije. 

3. Slovenija sprejme evro za svojo uradno valuto. 

4. Slovenija postane članica OECD. 

5. Slovenija postane članica zveze Nato. 

6. Slovenija postane članica zveze OZN. 

7. Prve volitve slovenskih poslancev v evropski parlament. (Pomagaj si s klikom 

na povezavo  https://www.europarl.europa.eu/slovenia/resource/static/files/euposlanci_jan2012_4.pdf) 

8. Iz EGS (Evropske gospodarske skupnosti) nastane Evropska unija. (glej 

U 59). 
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2. Reši križanko (pomagaj si z zapiski, učbenikom, ustreznim spletnim 

naslovom) 

VZPOREDNO 

1. Kratica Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo. 

2. OECD je kratica za Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in _________ . 

NAVPIČNO 

3. Član Evropske komisije. Po eden iz vsake države članice, zadolžen za svoje 

področje (npr. iz Slovenije je za krizno upravljanje Janez Lenarčič …). 

4. Območje odpravljenih notranjih mej v EU se imenuje ______ območje. 

5. Območje držav, ki so sprejele evro za lasten denar. 

6. Mesto, v katerem ima sedež Evropski svet. 
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Bodite dobro. 

Barbara Forstner 

https://www.europarl.europa.eu/slovenia/resource/static/files/euposlanci_jan2012_4.pdf

