
DKE 7.  RAZRED  4. TEDEN POUK NA DALJAVO (od 6. 4. do 10.4.) 

 

Dragi sedmošolci! Pred vami je že četrti teden pouka na daljavo. Upam, da ste zdravi in bo tako 
tudi ostalo!  

Danes bomo spoznali nekaj otrokovih pravic. Otroci imajo posebne pravice, to so 
OTROKOVE PRAVICE  Vse človekove pravice pa so pomembne tudi za otroke. Dobro 
preglej poenostavljen zapis  otrokovih pravic. Potem preberi primere in odgovori na nekaj 
vprašanj:  

 

 

 

 

1. Otroci imajo pravico biti s svojimi družinami ali s tistimi, ki bodo najbolje skrbeli za 
njih. 

2. Otroci imajo pravico do zadostne količine hrane  in do čiste vode.  
3. Otroci imajo pravico do ustrezne življenjske ravni. 
4. Otroci imajo pravico do zdravstvenega varstva, tako kurativnega kot preventivnega.  
5. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do posebne skrbi in do usposabljanja. 
6. Otroci imajo pravico do igre. 
7. Otroci imajo pravico do brezplačnega izobraževanja. 
8. Otroci imajo pravico do varnosti in zaščite pred poškodbami in zanemarjanjem. 
9. Otroci ne smejo biti poceni delovna sila ali vojaki. 
10. Otrokom mora biti dovoljeno govoriti njihov materni jezik in izražati njihovo lastno 

kulturo in svobodno izbiro vere. 
11. Otroci imajo pravico do izražanja lastnega mnenja in do druženja ter izmenjavanja 

mnenj.  
 
V nekaterih državah pa ne upoštevajo osnovnih otrokovih pravic: 
 
1. Primer: V Indiji je več milijonov otrok, starih od 12 – 15 let, ki so prisiljeni zaradi 

revščine  delati tudi po 10 ur na dan, namesto da bi hodili v šolo. Nekateri otroci 
delajo v tovarnah, kjer izdelujejo teniske. Zelo malo zaslužijo, morda en evro na 
dan. S tem denarjem vzdržujejo tudi starše, ki so brezposelni.  
 
Nekateri Evropejci so pozvali k temu, da tenisk ne bi kupovali, ker to prinaša 
dobiček tistim, ki izkoriščajo otroke za poceni delovno silo. Drugi pravijo, naj jih 
vseeno kupujemo, saj če otroci izgubijo delo , bodo njihove družine stradale. Kakšno 
pa je tvoje stališče?_____________________________________________ 
____________________________________________________________  
Katere otrokove pravice (glej zgoraj) so kršene v zgornjem primeru?  
_____________________________________________________  
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2. Primer: V romunski družini, kjer je bilo osem otrok in so živeli na robu preživetja, 
sta bila starša obtožena, da sta najmlajšega (devetega otroka) 11 – mesečnega dečka  
prodala paru iz Švedske, ki ni imel lastnih otrok. Takšne primere mnogi obsojajo saj 
je otrokom kršena  ena najpomembnejših otrokovih pravic. Katera?____________  
Drugi pa menijo, da takšno dejanje ni slabo, saj bo deček na Švedskem imel boljše 
življenje pri novih starših.  Se ti strinjaš s to trditvijo in kakšno je tvoje mnenje? 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________   
 

3. Primer:   Otroci v Namibiji zbolevajo za tuberkulozo , ker niso bili cepljeni. Katera 
otrokova pravica je kršena? __________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Konvencija o otrokovih pravicah je bila sprejeta:___________________  
 
 
 
Tako, do naslednjega tedna vas prav lepo pozdravljam, vaša učiteljica Mojca Čebulj 
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