DKE 7. RAZRED – 2. TEDEN
Drage učenke in učenci! Pred vami so štiri naloge, ki so namenjene utrjevanju znanja. Ni vam
treba ničesar kopirati. Če imate zvezek, pišete v zvezek, če pa je vaš zvezek v šolski polici, pa
na list zapišite samo rešitve. Ko bo pouk zopet stekel, bomo liste nalepili v vaše zvezke.
Pri prvi nalogi poskušaj ugotoviti in prepoznati odnose v družini. Patriarhalni odnosi so takšni,
kjer ima vso avtoriteto moški predstavnik v družini (oče, mož). Pri matriarhalnih odnosih o
vsem pomembnem odloča mati oziroma žena, pri demokratičnih odnosih pa so vsi člani družine
v enakovrednem odnosu, torej je tudi otrok enakopraven član družine.

1. Naloga:
Ključne besede so: patriarhalni, matriarhalni in demokratični: Vstavi jih na desno stran.
Opis družine:
V družini o vsem odloča mama
V družini vsi povedo svoje mnenje in se
odločijo tako, da upoštevajo vsa mnenja
V družini o vsem odloča oče
V družini starši upoštevajo tudi mnenje otrok
V družini oče ne upošteva mnenje žene in
svojih otrok

2. Naloga:
Na desni strani vpiši in prepoznaj tipe družin: razširjena (v družini so tudi stari starši),
jedrna(osnovna: oče, mati in otroci) enostarševska, preurejena družina (eden od staršev ima
novega partnerja):
Družino sestavljajo:
Oče, mama dva sinova, babica in dedek
Oče, mama, sin , hčerki
Mama, sin in hči
Mama, sin, hči in očim

3. NALOGA
Vrednote ; to so neki cilji ali mišljenje o tem, kaj je dobro in za kaj si je vredno prizadevati:
npr. DRUŽINA, LJUBEZEN… razmisli in tudi ti napiši pet vrednot:
_________,________________,______________,_____________,____________.
4. NALOGA Človeške različnosti:
Napiši za kakšne razlike gre pri naslednjih primerih. Spodaj so naštete razlike, ki jih vstaviš v
povedi:

(SPOLNE RAZLIKE, JEZIKOVNE RAZLIKE, STAROSTNE RAZLIKE,
KULTURNE RAZLIKE, TELESNE RAZLIKE)
-

Ljudje se ločimo po barvi las, barvi oči in barvi kože: __________________

-

Ločimo se po spolu na moške in ženske: ____________________________

-

Po svetu ljudje govorijo okoli 5000 jezikov: __________________________

-

Večina ljudi po 60. Letu je upokojenih, za šoloobvezne otroke je šolanje v devetletki pri
nas brezplačno. ___________________________________

-

V nekaterih državah se znanci pozdravljajo s stiski rok, drugje se priklanjajo v pozdrav.
______________________________________________________

