
DKE , 7. razred, 21. 10. 2020 

 

Pozdravljeni, dragi sedmošolci! 

 

Upam, da vam je pouk na daljavo stekel,  in da svoje šolske obveznosti sproti izpolnjujete. 

Mislim, da ni preveč dela: ko pregledujem gradiva, vem, verjamem, da zmorete.  

Zmorete, zmorete.  

Upam, da učiteljem pošiljate  svoje obveznosti.  

Zmorete, zato se le potrudite. 

 

Pri DKE v tem tednu boste »obnovili« znanja o tem, kdo vse vpliva na nas, na naše ravnanje, 

na naše obnašanje….To že veste, pa vseeno preberite spodnje besedilo 2x. Se  da? Vem, da se. 

 

Preberite, na koncu pa vas čaka naloga:  

 

DRUŽINA 

 je prva družbena skupina, v kateri otrok pridobiva izkušnje o odnosih z drugimi ljudmi 

in je zato primarni socializacijski dejavnik 

 veljajo neformalni odnosi: lahko sem tak, kot želim 

 posreduje ti osnovna znanja 

 je sodelovalno naravnana 

 

VRSTNIKI 

 skupina vrstnikov je pomembna, ker so odnosi v njej bolj demokratični in 

enakopravni 

 otroci lahko primerjajo različna stališča, norme in odnose 

 

ŠOLA 

 šola je pomembna prenašalka znanja in posredovalka norm ter vrednot 

 veljajo formalni odnosi 

 posreduje ti specializirana znanja: SLJ; MAT; TIT; TJN; NAR; ŠPO; LUM... 

 je tekmovalno naravnana: ocene, priznanja… 

 v stiku si z drugimi ljudmi, predvsem pa z vrstniki 

 

MNOŽIČNI MEDIJI 

 vplivajo na oblikovanje vrednot s strukturo programa, sporočenimi vsebinami ali pa 

načinom prikazovanja resnice 

 usmerjajo naše pozornost in nas na neki način vključijo v svoj način videnja resnice 

 pridobivamo nove informacije, znanja 

 

SOCIALIZACIJA in INDIVIDUALNA SVOBODA 

 posameznik deluje na okolje, hkrati pa okolje vpliva na njegovo vedenje 

 način, kako ga vidijo drugi, mu omogoča, da oblikuje svojo lastno identiteto 

 posameznik ni prisiljen, da se trajno ali za dalj časa identificira z določeno družbeno 

skupino 

 ima možnost, da na novo opredeljuje odnose z različnimi družbenimi skupinami in tako 

oblikuje lastno identiteto 

 

 



Izberi enega izmed družinskih članov in se mu zahvali za  tisto, kar te 

je naučil za  življenje. Razmisli, šlo bo.  

Na mail breda.zunic@guest.arnes.si  pa mi samo sporoči, za kaj si se 

zahvalil. 

 

Ker se drugi teden ne bomo »srečali na daljavo«, ti želim prijetne, 

predvsem pa zdrave  počitniške dni in upam, da se kmalu vidimo spet 

v naši šoli. 

 

                                                                       Breda Žunič 
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