KAPITALISTIČNO GOSPODARSTVO – DOBRE IN SLABE STRANI KAPITALIZMA
DKE 8. r. - POUK NA DALJAVO, 9. UČNA URA (UL9)
Pozdravljeni, učenci;
prejšnji teden ste mi oddali svoje poslovne načrte – no; vsaj večina. Tisti, ki tega še niste
naredili, to naredite TAKOJ. Skrajni rok oddaje za zamudnike je torek, 19. 5. 2020. Kasnejše
oddaje vam že znižujejo oceno, če pa mi predstavitve ne boste oddali do konca tega tedna,
boste neocenjeni in seveda klicani v šolo, da to obveznost (tokrat z ustno predstavitvijo)
opravite.
Moram reči, da ste to nalogo po večini zelo dobro opravili. Prebrala sem kar nekaj odličnih
podjetniških zamisli in dobrih poslovnih načrtov, tako da vas je res vredno pohvaliti. Dokazali
ste, da znate razmišljati, biti inovativni in ustvarjalni, da se znate potruditi.
Nekateri ste že prejeli mojo povratno informacijo o oceni, drugi pa jo boste prejeli v
naslednjih dneh. Prosim vas za malo potrpljenja, ker vas je veliko, vsako predstavitev pa
moram prebrati, pregledati, komentirati in oceniti. Skratka; zagotovo vam bom odgovorila,
če pa do konca tedna ne prejmete moje ocene, mi nujno javite, kajti tu pa tam se seveda
zgodi, da kakšnega e-maila ne dobim oziroma nam tehnologija malo ponagaja.
Toliko o ocenjevanju. Preidimo na današnjo učno snov.
Z oddajo vaših poslovnih načrtov ste v našem namišljenem učnem svetu postali lastniki
podjetij. Če bi se vaše podjetniške ideje uresničile in bi bili v poslu uspešni, bi bili uvedeni v
svet kapitalizma oziroma kapitalistov (v kapitalizmu namreč že vsi živimo in smo kot
potrošniki del njega, pa četudi se tega ne zavedamo). Danes bomo torej spoznali, kaj je
kapitalizem in katere so njegove prednosti ter slabosti. Preberite navodila za reševanje
učnega lista in pričnite.
NAVODILA ZA REŠEVANJE UČNEGA LISTA
1. V zvezek napiši naslov učnega lista.
2. Odpri ppt, ki je priložen k tem učnem listu, in ga preberi.
3. Prepiši spodnja vprašanja in odgovore zapisuj v zvezek.
4. Če imate kakršnokoli vprašanje, pripombo, misel ali dober vic, ki bi ju radi delili z mano,
sem vam na razpolago na mojem e-mail naslovu argenti.mojca@gmail.com.
1. Prepiši vprašanje in odgovori.
1. Izraz kapitalizem izhaja iz besede kapital. Razloži, kaj je kapital.
2. Značilnost kapitalizma je prosti trg. Kaj je prosti trg?
3. Z zvezek prepiši definicijo kapitalizma.
4. Na kratko, vendar smiselno, izpiši dobre in slabe strani kapitalizma.
2. Reši nalogo 8. v DZ na str.57-58.

