
1 
 

S poglavjem Slovenija, Evropska unija in svet smo zaključili in naslednji teden bo sledilo 

utrjevanje (15. 4. 2020). V Google Cassroom-u boste reševali kviz. Vaše maile mi ni 

potrebno posredovati, ker mi jih je poslal učitelj Igor Zadravec.  

Prehajamo na novo poglavje in zato si v zvezke napišite dvovrstični naslov SVETOVNA 

SKUPNOST. Tema pogovora se bo do konca šolskega leta vrtela okoli pojma globalizacija. 

Ravno zaradi globalizacije razdalje in državne meje danes ne predstavljajo velike ovire za 

prenos izdelkov, idej in informacij. Globalizacija ima mnoge dobre posledice za človeštvo. 

Različna ljudstva lahko med seboj sodelujejo, se sporazumevajo in se drug od drugega učimo. 

Vendar ima globalizacija tudi slabe strani. Velika podjetja o katerih smo se pogovarjali pri 

Financah, delu in gospodarstvu izkoriščajo kot poceni delovno silo, izkoriščajo naravna 

bogastva in uničujejo naravno okolje. Zakaj? Ker jih žene samo želja po dobičku. Tudi v 

Sloveniji doživljamo dobre in slabe strani globalizacije in v naslednjih urah bomo obe strani 

tudi spoznali. 

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. 

 

SVETOVNA SKUPNOST  

Kaj je globalizacija? 

V učbeniku (str. 50) preberi 1. poglavje  Kaj je globalizacija in poglej video Infodrom – kaj je 

globalizacija, https://www.youtube.com/watch?v=SJrnLP_pCZo. 

1. Dokončaj poved. 

Izraz globalizacija pomeni, da ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Opazuj, raziskuj in razmisli. 

En dan opazuj s katerimi izdelki tujih proizvajalcev si pričel v stik. V poštev pridejo hrana, 

oblačila, različni predmeti kulturni izdelki (filmi, glasba itd.). Koliko izdelkov izvira iz 

Evropske unije, koliko iz drugih držav, z drugih celin? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SJrnLP_pCZo
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2. Preberi spodnje besedilo Otok plastike sredi oceana in odgovori na vprašanja. 

a) Kje najraje uporabljamo plastiko? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

b) Kakšne so slabosti plastike? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Koliko ton plastike vsako leto odvržemo v morje? ____________________________. 
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Globalizacija v kulturi 

V učbeniku (str. 51) preberi 2. poglavje globalizacija v kulturi. 

1. Človeške skupine so se v preteklosti zelo razlikovale, danes pa bi lahko rekli, da se po 

vsem planetu širi enotna kultura. Zato lahko tudi v Sloveniji jemo pico ali mehiško 

hrano, gledamo ameriške filme ali francoske komedije, poslušamo glasbo Billie Eilish 

in spremljamo svetovna prvenstva v športu. Če na primer svetovno znan glasbenik 

izda novo pesem, bo ta v nekaj minutah obkrožil ves svet. Temu rečemo kulturna 

globalizacija. 

V tabelo zapiši dobre in slabe strani kulturne globalizacije. 

Dobra stran kulturne globalizacije Slaba stran kulturne globalizacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


