
Ob vsaki pravici jih spomnimo, da obstajajo tudi dolžnosti. 

 

Pravica  Dolžnost 

1. Pravica do ljubezni in nege. Prav je, da imamo tudi mi nekoga radi, in mu 

pomagamo, ko je v težavah. 

2. Pravica do drugačnosti (nekdo je večji, 

drugi manjši, eden bolj okrogel, drugi suh 

kot trlica, eden ima belo kožo, drugi črno,…) 

Prav je, da spoštujemo tudi tiste otroke, ki so 

NA VIDEZ drugačni. 

3. Pravica do primerne zdrave hrane. Prav je, da imamo do nje spoštljiv odnos (ne 

mečemo v smeti,…). 

4. Pravica do brezplačne šole. Dolžnost učenca je, da piše domače naloge, 

je marljiv,… 

5. Pravica do zdravstvene zaščite. Dolžnost je, da pazi na svoje zdravje. 

6. Pravica do igre. Naša dolžnost je, da lepo skrbimo za igrače, 

da jih pospravimo za seboj, da povabimo še 

druge otroke k igri. 

7. Otrok ne sme nihče siliti, da delajo kot 

odrasli! 

Prav je, da otrok pospravi mizo za seboj, 

igrače, da pomaga pri gospodinjskih 

opravilih (naštevajo kaj) in drugih 

gospodinjskih opravilih. 

8. Otroka ne sme nihče tepsti, 

zasmehovati,… 

Naša dolžnost je, da tudi mi ne tepemo 

drugih in jih ne zmerjamo, zasmehujemo,… 

9. Noben otrok ne sme biti žrtev vojne, 

nasilja. 

Nasilja ne smemo izvajati nad nikomer, niti 

nad šibkejšimi. 

10. Pravica do spolne nedotakljivosti. Če te kdo poboža po laseh, to še ni spolno 

zlorabljanje. 

11. Pravica do svojega mnenja. Tudi druge moramo poslušat in upoštevat 

njihovo mnenje. 

12. Pravica do veroizpovedi. Dolžnost je spoštovanje različnih 

veroizpovedi. 

13. Pravica do druženja z ljudmi, ki jih 

imamo radi. 

Naša dolžnost je, da smo do njih prijazni, jim 

pomagamo,… 

14. Pravica do informacij. Delimo informacije tudi z drugimi. 

15. Še posebej je treba poskrbeti za otroke 

brez družine. 

Pomagajmo jim, bodimo prijazni do njih,… 

16. Begunjski otroci – kdo so? Pred čim 

bežijo? 

Prav je, da jih sprejmejo, morda bomo tudi 

mi kdaj potrebovali pomoč drugih. 

17. Poskrbeti je treba za bolne otroke, 

hendikepirane. 

Pomagajmo jim, morda bomo tudi mi kdaj 

potrebovali prav njihovo pomoč. 

18. Še posebej je treba poskrbeti za otroke, ki 

so prekršili zakon. 

Ne smemo jih zasmehovati ampak jim 

pomagajmo. 

 

 



                      



 



                             



                



















 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


