
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA TER ETIKA 
 
Število ur v 7. in 8. razredu: 1 ura tedensko 
 

O PREDMETU 

V okviru predmeta učenci pridobivajo znanje o družbi, državi, razmišljajo o svojih izkušnjah in 
jih presojajo ter razvijajo svoje sposobnosti za razumevanje in reševanje etičnih vprašanj. Pri 
pouku se opiramo na vrednote, ki omogočajo razvoj demokratične in humane skupnosti.   

V 7. razredu se učenci srečajo s temami, ki zadevajo njihov odnos do družbenih skupin, s 
katerimi tudi sami prihajajo v stik (narod, država, družina, vrstniki, vzorniki, mediji, 
komunikacija, pomen spoštovanja človekovih pravic, verstva …), v 8. razredu pa se 
poglabljajo v teme, ki zadevajo njihov odnos do širše skupnosti in spoznavajo demokratično 
oblikovano družbo (demokracija, finance, delo in gospodarstvo; Slovenija-EU-svet; svetovna 
skupnost-globalizacija). 
 
Učenci preko družbeno pomembnih tem razvijajo etične veščine, ki so jim v pomoč pri 
samostojnem, svobodnem, odgovornem in moralnem presojanju ter družbenem dogajanju. 
Zato je pri pouku DKE velik poudarek na kulturnem sporazumevanju (poslušanje, 
potrpežljivost, spoštovanje sogovornika …). Veliko je priložnosti, da izrazijo svoja mnenja in 
stališča ter jih v pogovoru primerjajo z mnenji in stališči sošolcev.  
 
»V 8. razredu so izpostavljene teme, ki bi jih moral poznati vsak aktiven državljan. Vsebine 
učence spodbujajo h kritičnemu mišljenju. Rdeča nit je ozaveščanje soodvisnosti, kar je 
osnova kvalitetne vzgoje za življenje v družbi. Iz ozaveščene soodvisnosti spontano sledi 
razumevanje potrebe po družbenih normah in pravilih ter pripravljenost za njihovo 
upoštevanje.« (http://www.dzs.si/) 

 
UČNI PRIPOMOČKI 7. in 8. razred: 
 

1. Učbenik  
7. razred:  
- Žvelc, Černigoj: Svet smo mi 7. Ljubljana: DZS, 2013 

- Jaz, midva, mi, samostojni delovni zvezek za DKE. Rokus-Klett: 2018 
8. razred:  
- Cerar et al.: Svet smo mi 8. Ljubljana: DZS, 2015 
- Jaz, midva. Mi, samostojni delovni zvezek za DKE. Rokus-Klett:2019 
 

2. Potrebščine za pisanje in urejanje zapiskov (7. in 8. razred). 
 

 
VSEBINA 7. razred: 
 
1. Posameznik in skupnost 
2. Država in svet 
3. Človek in dostojanstvo 
4. Življenje in smisel 
 
 
VSEBINA 8. razred: 
 
1. Demokracija od blizu,  
2. Finance, delo in gospodarstvo,  
3. Slovenija, EU in svet ter  
4. Svetovna skupnost. 
 
 
 
 
 



 

PREVERJANJE ZNANJA (ustno, pisno) 

- Individualno in sproti: poznavanje in razumevanje, analiza, sodelovanje pri pouku, 
samostojnost, uporaba znanja, argumentiranje … 

- Delo v skupini, delo v dvojicah, sodelovalno učenje, izdelki … 
- Delovni listi. 
 

OCENJEVANJE ZNANJA 
 

• Učenec pridobi najmanj 3 ocene v šolskem letu. 

• Ustno ocenjevanje je napovedano, vendar ne poimensko. Izvede se na 
različne načine in iz posameznih tematskih sklopov. Učenci so z vsebino in 
načinom pridobivanja ustne ocene pravočasno seznanjeni. 

• Pisno ocenjevanje: april 2020 

• Negativna ocena:  
- Učenec ne popravlja posamične ocene, s katero ni zadovoljen. 
- Učenec popravlja negativne oceno le v primeru, da gre za negativno ocenjeno prvo 

ocenjevalno obdobje ali ob koncu šolskega leta (za zadostno oceno ob koncu šolskega 
leta je potrebno usvojiti minimalne standarde znanja). 

 

• Priložnost za pridobitev dodatne ocene:  
- v dogovoru z učiteljico: 
- ustna predstavitev izbrane vsebine, ki jo predstavi pred sošolci preko ustnega nastopa s 
pomočjo računalniške tehnologije ali v drugačni obliki, za katero se dogovori z učiteljico. 
- Aktivno sodelovanje pri izvedbi učne ure (za popestritev učnih ur pomoč učiteljici pri 
uporabi računalniške tehnologije). 

     - Organizacija in vodenje »okrogle mize« na izbrano temo. 
     - Drugo samostojno delo (v dogovoru z učiteljico). 
 

OPISNIKI IN MERILA ZA OCENJEVANJE: 

90%-100% = odlično (5) 

80%-89% = prav dobro (4) 

60%-79% = dobro (3) 

45%-59% = zadostno (2) 

 
STANDARDI ZNANJA so navedeni v učnem načrtu za DKE, stran 15-19.  
 
 
 

 


