
DKE 8. razred – 3. teden     

8.b - 30. 3. 2020 

8.c - 1. 4. 2020 

8.a – 3. 4. 2020 

Pozdravljeni tudi danes, 

današnja tema je kot nalašč za ta čas. Glede na izbruh virusa, je morala oblast v RS (vlada, 

parlament) sprejeti veliko odločitev. Brez aktivnih državljanov Slovenije, ki so pripravljeni 

narediti marsikaj za skupno dobro, tudi oblast ne bi mogla izpeljati svojega načrta. 

Naj vam naštejem nekaj akcij državljanov, ki so se že zgodile: 

 podjetja so državi ponudila svoje zaloge mask, 

 zdravniki, ki so privatni in ne državni (javni) so ponudili svojo pomoč, 

 gostilne so ponudile starejšim brezplačne obroke, 

 podjetja so ponudila računalnike otrokom, ki jih nimajo, za lažje učenje na daljavo, 

 ljudje so se ponudili, da bi na  njihovih računalnikih znanstveniki preračunavali 

kombinacije za dešifriranje kode virusa, 

 ljudje so dali svoja prazna stanovanja na uporabo za karanteno ali bivanje zdravnikov 

in zdravstvenega osebja, 

 ljudje so ponudili pomoč starejšim pri nakupu in dostavi živil, 

 Luka Dončić je doniral denar za slovensko zdravstvo, 

 Aleksander Čeferin (glavni pri UEFI-nogomet) je priskrbel maske 

 in še in še.... 

 

Danes boste torej razmišljali o aktivnem državljanstvu in o tem, kaj lahko ti narediš v tem času. 

Na mnoge načine lahko pomagaš pri oblikovanju življenja v državi Sloveniji, predvsem je pa 

tvoja demokratična pravica, da izraziš svoje mnenje.   

Ne bodi PASIVEN, bodi AKTIVEN! 

Domače delo:  

-poglej si filmček AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO  

https://www.youtube.com/watch?v=Nkfb5PWU5c0  

- zapiši spodnji zapis na list papirja ali v zvezek, če ga imaš doma,  razmisli pri sebi, kako 

aktiven državljan si in  kaj doprineseš za skupno dobro. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Nkfb5PWU5c0


AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

 je delovanje vsakega državljana pri oblikovanju življenja v naši državi Sloveniji. 

 

a) V običajni situaciji v državi smo lahko aktivni z: 

-mirnimi akcijami: državljani pišejo protestna pisma, članke v medije, organizirajo peticije 

(zbiranje podpisov podobno mislečih) 

-demonstracijami: državljani se zberejo na ulicah pred političnimi ustanovami in protestirajo. 

Prej morajo obvestiti policijo, ki skrbi za promet in red na demonstracijah.  

-prostovoljstvom: državljani izvajajo dela v korist družbe brez pričakovanja plačila. 

Npr. Očistimo Slovenijo, krvodajalske akcije, pomoč pri učenju, pomoč starejšim… 

 

b) V trenutni-izredni situaciji (Korona virus) si lahko aktiven državljan tudi na način: 

-odgovorno opravljaš delo na daljavo za šolo 

-sprašuješ starše o dogajanju v Sloveniji 

-poskrbiš za prijetno vzdušje doma 

-pokličeš stare starše, sorodnike in jih vprašaš o počutju 

-zbiraš zamaške, papir 

-razvijaš svoje talente (npr. glasba, šport, socialni čut...) 

_________________________________________________________________________ 

 

Izkoristi te dni, da se jih doma lepo preživi. 

Do naslednjega tedna vas lepo pozdravljam Mojca Čebulj 
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