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S poglavjem Skupnost državljanov Republike Slovenije smo končali. Prehajamo na novo 

poglavje in zato si v zvezke napišite dvovrstični naslov SLOVENIJA JE UTEMELJENA 

NA ČLOVEKOVIH PRAVICAH. Že iz samega naslova lahko sklepamo, da se bomo v 

prihodnjih urah »pogovarjali« o človekovih pravicah.  

Pri vsaki temi napišite enovrstični naslov, ki ga imate navedenega in sledite navodilom oz. 

rešite naloge, katere lahko skopirate ali pa jih prepišete, če imate težave s tiskalnikom ali pa 

vam že zmanjkuje kartuše. 

 

SLOVENIJA JE UTEMELJENA NA ČLOVEKOVIH PRAVICAH 

Pravica do življenja in svobode 

V učbeniku (str. 42) si preberi 1. poglavje Pravica do življenja in svobode. 

1. V zgodovini so mnogi voditelji zlorabljali svojo politično in vojaško moč, da so nad 

ljudmi izvajali zločine. Enega izmed primerov izvedbe zločina nad ljudmi smo 

obravnavali, ko ste še lahko sedeli v šolskih klopeh. Govorim o posnetku razstave Ane 

Frank, ki je živela v času druge svetovne vojne. Da si spomin osvežiš ti prilagam 

posnetek: Infodrom: Holokavst, https://www.youtube.com/watch?v=oFyCnNiwHNs. 

Odgovori na kratko. 

a) Katerih človekovih pravic niso spoštovali oblastniki? __________________________ 

_____________________________________________________________________. 

b) Kdo vse je poudarjal, da ima človek pravico do življenja in svobode? _____________ 

_____________________________________________________________________. 

 

2. Katere pravice Grki kljub demokraciji niso priznavali ženskam in sužnjem? 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________. 

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


2 
 

Kdaj je nastala ideja o človekovih pravicah? 

V učbeniku (str. 43) si preberi 2. poglavje Kdaj je nastala ideja o človekovih pravicah.  

1. Dopolni besedilo. 

Ideja o enakosti ljudi je krožila že v času starega veka. V novem veku so 

____________________ širili idejo, da bi vsi ljudje ob rojstvo dobili _____________ 

pravice. Nasprotovali so ___________________ in širili idejo o _________________ 

ljudi. Trdili so, da je treba uspeh v življenju pridobiti z __________ in ____________. 

Leta 1789 so se v Franciji voditelji ljudstva uprli in odvzeli oblast ____________ in 

_________________. Ideji o svobodi in enakosti so dodali še idejo o ____________. 

Vse ideje so francoski revolucionarji zapisali v _______________ o ______________ 

______________ in ________________. Ideje so bile skozi čas pozabljene in po drugi 

svetovni vojni je ostalo jasno, da morajo vse države sprejeti trden dogovor o 

spoštovanju osnovnih pravic človeka. Svoje ideje so leta 1948 zapisali v ___________ 

_________________ __________________ _____________. 

 

Kaj o človekovih pravicah pove etika? 

V učbeniku (str. 44) si preberi 3. poglavje Kaj o človekovih pravicah pove etika. 

1. Kaj zahtevajo etična pravila? 

_____________________________________________________________________. 

 

2. Preberi spodnje besedilo Malala – borka za človekove pravice in odgovori na 

vprašanja. 

a) O čem je Malala pisala na svojem blogu? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

b) Kako so se na njene kritike odzvali skrajneži (talibani)? ________________________ 

_____________________________________________________________________. 

c) Kakšno pomoč nudi sklad, ki se imenuje po Malali? ___________________________ 

_____________________________________________________________________. 
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