
Pozdravljeni učenci in učenke!

Smo že v „sredini“ 10. tedna „učenja na daljavo“. 
Pojem GLOBALIZACIJA si že slišal. Danes boš spoznal, kaj je GLOBALIZACIJA in katere so njene 
posledice.

Izziv: OGREVANJE MOŽGANČKOV
Prebere naslednjo zanimivo zgodbo. Podobno zgodbo bi lahko napisal tudi 
ti. Malo poglej naokoli in poskušaj ugotoviti od kod prihajajo stvari, ki jih 
uporabljaš.  Made in …. .

Peter si zjutraj obleče kavbojke, narejene iz 
bombaža, ki so ga pridelali v Kazahstanu, 
sešili pa v Indiji. Obuje superge narejene v 
Vietnamu. Pred odhodom v šolo spije napitek 
iz kakava, ki je bil pridelan v Vzhodni Afriki. 
Posluša radio narejen na Filipinih. Prijatelja 
pokliče s telefonom, izdelanim v Južni Koreji. 
Na poti v šolo poje banano, pridelano v 
Ekvadorju. Prijatelj ga za rojstni dan povabi v 
mehiško restavracijo.

Zanimiva je tudi slika: SVET 
V MOJIH ROKAH.



Danes se vse na Zemlji odvija tako, kot da razdalje in državne meje ne predstavljajo 
nobene ovire za prenos idej, informacij, za zaposlovanje, preseljevanje. Pravimo, da je 
svet POVEZAN, ZAOKROŽEN, SOODVISEN oziroma povezan v SVETOVNO SKUPNOST.

Naslov teme: GLOBALIZACIJA

GLOBALIZACIJA je …………………..

Na povezavi tukaj si oglej kratek prispevek na temo globalizacija. 
Preberi besedilo v učbeniku na temo globalizacija in dopolni tabelni zapis.

Z globalizacijo postajajo razdalje med ljudmi vse manjše. 
Med pomembnejšimi področji, ki spodbujajo globalizacijo in na katerih se 
ta najbolj kaže, so: 
• PRETOK INFORMACIJ
• ZNANOST
• GOSPODARSTVO
• FINANCE
• KULTURA
• POLITIKA
• ŠPORT,….

Svet je postal GLOBALNA 
VAS – prispodoba za 
povezanost na številnih 
področjih kot na vasi.
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• GLOBALIZACIJA V KULTURI

 KULTURE po vsem planetu – ENOTNA KULTURA

POZITIVNA 
STRAN

NEGATIVNA 
STRAN

 Slovenci sprejemamo 
globalno kulturo

Zapiši 3 pozitivne in 3 negativne strani 
globalizacije v kulturi.

Nekaj primerov GLOBALIZACIJE V PRAKSI:



• GLOBALIZACIJA V KULTURI, UMETNOSTI IN 
ŠPORTU

Zapiši 3 pozitivne in 3 negativne strani 
globalizacije v KULTURI, UMETNOSTI, 
ŠPORTU.

Globalizacija kaže tudi v NAVADAH ljudi in v OBIČAJIH. Kulturna globalizacija pomeni, da marsikje v svetu že 
prevladujejo nekateri skupni (enotni) vzorci vedenja. 

POZITIVNE 
posledice

NEGATIVNE 
posledice

Nekaj namigov in nekaj v 
RAZMISLEK.

Globalna priljubljenost 
nogometa.



• GLOBALIZACIJA IN ŠIRJENJE INFORMACIJZapiši 3 pozitivne in 3 negativne strani 
globalizacije v PRETOKU INFORMACIJ.

Globalizacija omogoča PRETOK informacij. Te se množično širijo po medijih in svetovnem spletu (internetu).
Med posamezniki po telefonu in osebnih mednarodnih stikih (izmenjav študentov, izleti v tujino,…)

POZITIVNE 
posledice

NEGATIVNE 
posledice

Nekaj namigov in nekaj v 
RAZMISLEK.



• GLOBALIZACIJA V POLITIKIZapiši pozitivno in negativno stran 
globalizacije v politiki.

Globalizacija sega tudi na politično področje. Številne države se politično povezujejo v mednarodne 
organizacije (npr. OZN, EU, …). Kaže se v sprejemanju skupnih političnih usmeritev (odprava terorizma, 
odprava revščine, zmanjševaje globalnega segrevanja, zmanjševanje širjenja COVID-19,….) ter v sprejemanju 
skupnih mednarodnih pravil (zagotavljanje človekovih pravic,…)

POZITIVNE 
posledice

NEGATIVNE 
posledice



• GLOBALIZACIJA GOSPODARSTVUZapiši 3 pozitivne in 3 negativne strani 
globalizacije v KULTURI, UMETNOSTI, 
ŠPORTU.

Globalizacija je posebno opazna v gospodarstvu. Ljudje si želimo kupovati blago in storitve z vsega sveta. 
Pomembno je, da ima čim več držav na tem področju enaka ali podobna pravila, ki omogočajo nemoten 
prevoz blaga, prodajo, nakup,… Slovenec lahko ustanovi podjetje v tujini in prodaja v tujino oz. tujec ustanovi 
podjetje v Sloveniji in prodaja v Slovenijo.

POZITIVNE 
posledice

NEGATIVNE 
posledice

Namig: preberi besedilo v učbeniku.



POT KAVBOJK 

NJIHOVA POT JE DOLGA 50. 000 KM
-BOMBAŽ – Kazahstan 
- Turčija – bombaž predelan v prejo
- Tajvan – iz preje naredi blago
- Tunizija – barvanje z modro barvo, narejeno na Poljskem
- Kitajska – šivanje 
- Italija – izdelava gumbov
- Francija – pranje s kamni iz Grčije
- nato poslane v trgovine po svetu 1% plače delavcev

trgovina 
na 

drobno
50%

blagovna 
znamka

25%

stroški 
prevoza 

11%
stroški za 
material

13%

POSLEDICE

Poglej si shemo, ki prikazuj kdo ima koristi 
oziroma katere so posledice.
Kateri podatek te še posebej preseneti?
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Izstopni listek: Globalizacija

Naučil-a sem se:
a)
b)
c)

Najbolj zanimivo se mi zdi: 

Naloga, ki je nisem znal rešiti:

Vprašanje za učiteljico:

Izpolni t.i. izstopni listek. Namenjen je ponovitvi snovi, ki si jo predelal.
Prepiši ga v zvezek, ga izpolni in nato poslikaj. 
Fotografijo izstopnega listka in fotografijo tabelnega zapisa mi nato, do ponedeljka, 1.6.2020, pošlji na moj e 
naslov (urska.marcic@guest.arnes.si). 

Želim vam veliko zabave pri raziskovanju.
učiteljica Urška
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