
INDUSTRIALIZACIJA 

 

NAVODILA ZA DELO 

 

Najprej preglej vsa navodila, preberi vprašanja in prelistaj svoj učbenik (stran 84 – 99), 

POGLAVJE ŠT. 5.  

PRI IZDELAVI NALOGE TI JE V POMOČ: učbenik KORAKI V ČASU 8 (od strani 84 dalje), različne 

spletne strani, interaktivna učbenika na spodnji povezavi, vsebine na povezavi Radoved.si 

ter dokumentarni oddaji Prva industrijska revolucija in Druga industrijska revolucija – 

povezavi spodaj. Malo pobrskaj tudi po domači knjižnici (enciklopedije, leksikoni …). 

 

• Na povezavi: http://radoved.si/opis/77 Revolucionarna Evropa – vstopi (poišči naslov 

Družbenogospodarski razvoj v prvi polovici 19. stol. - klikni) poišči naslov, ki ga potrebuješ in 

beri. 

• Interaktivni učbenik na povezavi (str. 116 – 125 ter 153 – 161): 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000158 

• DIGITALNI UČBENIK na povezavi (str. 147 – 158 ter 192 - 196): 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000141 

 

• http://www.youtube.com/watch?v=hijVBjvGJkE     PRVA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA  

 

• https://youtu.be/S2Bg9uLgWNc     DRUGA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA 

 

Po navodilih izdelaj nalogo, naslov ji določi sam/-a.   

Upoštevaj vse, kar mora naloga vsebovati (naslovna stran, uvod, jedro, zaključek, 

uporabljeni viri in literatura – pravilen zapis, vsaj ena slika – lahko narišeš).  

Kriteriji ocenjevanja izhajajo iz navodil. 

 

ROK ZA ODDAJO: 19. 5. 2020. 

Nalogo pošlji na moj e-naslov: znidar.sabina@gmail.com 

PROSIM: Pošlji samo en dokument (ena priloga) - učencev je zelo veliko 

http://radoved.si/opis/77
https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000158
https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000141
http://www.youtube.com/watch?v=hijVBjvGJkE
https://youtu.be/S2Bg9uLgWNc


POTEK DELA 

1. 

Ob pomoči vprašanj oblikuj nalogo, v kateri boš predstavil/-a odgovore. Nalogi določi naslov 

in jo smiselno oblikuj. V nalogo vključi tudi kakšno zanimivost. 

Da ti bo delo šlo lažje od rok, si najprej oglej krajši dokumentarni oddaji na zgornji povezavi. 

 

1. Pojasni pojma INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA in INDUSTRIALIZACIJA. 

 

2. Zakaj se je industrijska revolucija začela v Veliki Britaniji? Navedi razloge. 

3. Kaj je  omogočilo začetek industrijske revolucije v Veliki Britaniji? 

4. S katerimi izumi se je začela industrijska revolucija? Navedi izumitelje in izume – 

lahko v obliki tabele. 

5. Katero je bilo najbolj revolucionarno odkritje – simbol prve industrijske revolucije? 

6. Kakšen je bil pomen širjenja železnice v gospodarstvu – pri širjenju industrije? 

7. Navedi tehnične novosti znanstveno-tehnične revolucije. 

8. Katere novosti je prinesla industrijska revolucija v drugi polovici 19. stol. 

       7.    Opiši (na kratko) značilnosti industrijskih mest. 

       8.    Na kratko opiši posamezne sloje takratne družbe - življenje.  

       9.    Kam so se preseljevali Evropejci? 

     10.   Primerjaj vzroke za preseljevanje Evropejcev konec 19. stoletja z vzroki za     

              preseljevanje ljudi v Evropo danes. 

11. Ali je danes lažje izumljati kot nekoč? Ali je že vse "izumljeno"? 

 

2.  

OB POMOČI SPODNJEGA ZEMLJEVIDA NADALJUJ Z DELOM (Gospodarstvo na Slovenskem v 

prvi polovici 19. stol.) in v nalogo vključi še naše tedanje ozemlje. 

1. Kakšna proizvodnja je delovala v tem času? 

2. Zakaj je bila gradnja železniške proge pomembna za slovenske dežele? 

3. Do kam je peljala železniška proga? 

Pojasni pojem JUŽNA ŽELEZNICA.  

4. Kje se je uveljavila proizvodnja s parnim strojem? 

5. Katero pristanišče je delovalo? 

6. Povezanost tvojega domačega kraja z industrializacijo?  



Gospodarstvo na Slovenskem v prvi polovici 19. stoletja 

 

 

3. 

V zaključku naloge zapiši, kaj si ob nalogi novega spoznal/-a, kaj si pridobila/-a (kakšno 

veščino), ugotovil/-a kaj novega o sebi, bi morda želel/-a še kaj izvedeti … 

 

4.   

DODATNA NALOGA (IZZIV) 

Preglej ponujene možnosti in izberi eno. Izberi tisto, ki ti ne bo povzročala težav ali ti je 

zanimiva in priloži k nalogi (zadnja stran naloge). 

a) Izdelaj kronološko tabelo, v katero uvrstiš pomembne izume industrijske revolucije.  

Namesto kronološke tabele lahko narediš časovni trak. Ob tem lahko poslušaš skladbo 

skupine Čuki "Ta vlak". 

b) Na podlagi posameznih izumov (izberi jih 10) sestavi zgodbo (opisno ali v obliki stripa). 

c) Izberi si en izum in ga predstavi na svoj način. 

d) Na temo industrijske revolucije sestavi: strip, kviz, rebus, križanka (geslo INDUSTRIJSKA  

    REVOLUCIJA), naredi manjši plakat, napiši pesem …  izberi eno možnost. 

e) Naredi izdelek (maketa iz materiala, ki ga imaš doma) in svoji nalogi priloži sliko tega 

izdelka. Ob sliki pojasni, kaj predmet predstavlja. Lahko je to "čisto tvoj izum". 


