
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA,  

8. razred 

DRUŽINA  

 

1.Kako se je ohranjala človeška vrsta? 

Tako, da so so se v ljubeznski zvezi moškega in ženske rojevali otroci. 

2. Kako imenujemo skupnost staršev in otrok? 

Družina.  

3. Kaj je glavna značilnost družine? 

Da v družini skupaj živijo starši in otroci. 

4. Ali je zveza moškega in ženske, ki nimata otrok, družina? Ne. 

5. katere potrebe ljudje zadovoljijo v družini? 

Potrebo po ljubezni, medsebojni pomoči in skrbi, varnosti, zdravstveni negi in 

družabnosti. 

6. V kakšni družini imajo otroci dobre pogoje za odraščanje? 

V družini, v kateri se člani med seboj razumejo. 

7. Ali lahko vrtec, šola ali vzgojitelji nadomestijo družino pri zadovoljevanju 

otrokovih potreb? Ne. 

8. Skozi koliko obdobij gre družina? 

Skozi štiri obdobja. 

9. Opiši prvo obdobje družine. 

Prvo obdobje je čas, ko partnerja še nimata otrok, a že živita skupaj. 

10. kakšno je drugo obdobje? 

V drugem obdobju se paru rodi prvi ptrok in vsi morebitni nadaljnji. Otroci gredo 

skozo predšolsko obdobje in šolsko stopnjo odraščanja. 



11. Kaj se zgodi v tretjem obdobju? 

Družina se začne zmanjševati.  To obdobje se začne z odhodom prvega otroka 

od doma in traja do odhoda zadnjega. 

12. Kako imenujemo četrto stopnjo? 

Obdobje zožene družine ali obdobje »praznega gnezda«. 

13. Kako rečemo vsem tem obdobjem skupaj? Družinski krog ali ciklus. 

14. Kako imenujemo družino, kjer živita skupaj oba starša in otroci? 

Jedrna družina. 

15. katera vrsta družine je v naši kulturi najpogostejša? 

Jedrna družina. 

16. kako imenujemo družino, če le eden od staršev živi z otroki? 

Enostarševska. 

17. Kako imenujemo mater ali očeta, ki živi sam z otrokom ali otroki? 

Samohranilka oz. samohranilec. 

18. Kaj se zgodi po razvezi ali smrti partnerja s staršem, ki ostane sam z otrokom ali 

otroki? 

Lahko si najde novega partnerja. 

19. Kako imejunemo družino, ki se oblikuje po smrti ali razvezi partnerjev? 

Preurejena ali reorganizirana družina. 

20. Kaj lahko naredi par, ki ne more imeti svojih »bioloških« otrok? 

Par otroka posvoji. 

21. Kakšno vlogo prevzame par ali posameznik s posvojitvijo otroka? 

Prevzame polno starševsko odgovornost zanj. 

22. Katere družine poznamo poleg ožjih? 

Razširjene družine. 



23. Kdo sestavlja razširjeno družino? 

Poleg otrok in staršev skupaj živijo v skupnem gospodinjstvu še drugi sorodniki, 

stari starši, tete, strici, bratranci ali sestrične. 

24. Koliko generacij živi v razširjeni družini? 

Največkrat živijo tri generacije skupaj, lahko pa tudi štiri. 

25. S čim pri nas začnejo skupno življenje mladi pari? S poroko. 

26. Kdo vodi poroko? Predstavnik države  - matičar. 

27. Kaj par sklene s poroko? Sklene zakonsko zvezo. 

 

 

  



KRIŽANKA  

                     

 

 

Pripravila: Vera Gognjavec 

 

Created with the help of Wordsheets - www.Qualint.com

1. Skupina ljudi
najmanj dveh
generacij.

4. Hladimo pod tekočo
vodo najmanj 2 uri.

5. Družina nam daje ...

6. Preprečimo ga lahko
z gasilnim aparatom.

1. Bivališče, kjer stalno
živimo.

2. Hranimo jih zunaj
dosega rok.

3. Kar potrebujemo za
življenje in delo.
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