5. teden – DKE 8
Preberi si spodnjo zgodbo in v svetovni zemljevid (lahko si ga natisneš in prilepiš
v zvezek ali samo skiciraš) sproti označuj v besedilu poimenovane države. Nato
te države poveži med seboj. Kaj si ugotovil/-a?
ZGODBA:

Oglej si kratek film Kaj je globalizacija?
https://www.youtube.com/watch?v=SJrnLP_pCZo

Prepiši v zvezek:
GLOBALIZACIJA
-

JE PROCES vedno večjega povezovanja, sodelovanja in odvisnosti na
svetu
OMOGOČAJO GA sodobne elektronske povezave, mediji in promet, saj je
vse postalo dostopno vedno večjemu številu ljudi
ZAJEMA področja gospodarstva, turizma, športa, prava, znanosti, kulture
…

Svet je zaradi vsega tega postal globalna vas. Ta izraz je prvi uporabil
_________________________(kdaj?) ________ in pomeni npr.:
-

_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________ …

V svojem učbeniku DKE 8 (str. 79) poišči podatek, kdo je prvi uporabil ta izraz,
potem pa si spodaj preberi, kaj ta izraz pomeni. Najbolj tebi zanimive podatke dodaj
k svojemu zapisu.

Vir: Učbenik DKE 8, i2

Če želiš, lahko uporabiš svojo
domišljijo in likovno upodobiš
globalno vas.

Zdaj ko veš, kaj je globalizacija, boš preveril/-a še, kako se le-ta kaže v
tvojem/našem vsakdanjem življenju.
1. V zvezek zapiši, kar je v okvirčku:
Vse na našem planetu se odvija tako, kot da razdalje in državne meje niso
ovira za potovanja ljudi, za poslovanja podjetij, prenos surovin, izdelkov,
storitev, idej, kulture in informacij.
Globalizacija posega v naše vsakdanje življenje, v kulturo in gospodarstvo
vseh držav na svetu. Tako pri nas kot drugod po svetu se srečujejo, živijo,
delajo in trgujejo ljudje, ki govorijo različne jezike, imajo različne navade in
običaje.
2. V zvezek nariši razpredelnico, v katero vpiši vsaj 8 izdelkov različnih
proizvajalcev, s katerimi si prišel v stik. Izdelki so hrana, oblačila, predmeti,
filmi, glasba itd.
Primer:

IZDELEK
Pomarančni sok
Pulover
Telefon

PROIZVAJALEC
Avstrija
Kitajska
……

Razmisli, koliko izdelkov izvira iz Evropske unije, koliko iz drugih dežel, drugih celin.
3. Za konec pod razpredelnico zapiši vprašanje: Kako se globalizacija kaže v
mojem vsakdanjem življenju?
Zapiši tudi svoj odgovor. Pomagaj si z zgornjo nalogo.

Zdaj pa še obljubljene rešitve križanke iz prejšnjega tedna:
Vodoravno: kapital, delo, primanjkljaj, borza, sindikat, brezposelnost, delodajalec, davkoplačevalci, dolžniška, kapitalizem, kupnino, javna
lastnina, stavkati, davek, ekonomija, delničarji
Navpično: dobrine, lastnina, proračun, dividenda, zasebna lastnina, pokojnino, ekonomske pravice, zaupnik, konkurenčen, plača, trg,
delnica, banka, podjetje

