
Osmošolci pozdravljeni! 

Pred nami je že 9-ti teden pouka na daljavo. Razmere se zelo spreminjajo, karantena se rahlja .. bomo 

videli, kaj vse nas še čaka. 

Pri reševanju interaktivne naloge ste se dobro izkazali. Kar nekaj točk pa vam je vzel pravopis! Možnih je 

bilo 44 točk. Po pregledu vaših odgovorov sem dopisala še nekaj možnosti odgovorov, seveda strokovno 

sprejemljivih. Pri posameznikih se je zato število točk, lahko spremenilo. Kar nekaj preglavic sta vam delali 

nalogi 13. in 15. na zadnji strani (črke iz levega stolpca pravilno prepiši na desno črto). Npr. naloga 12: 

imenuj državo nastalo 1867, na priloženem zemljevidu je pisalo AVSTRO-OGRSKA! 

Predvsem pa imejte v mislih ali gre pri ponavljanju za vaše znanje (»iz glave«) ali za »sposojeno« znanje iz 

zapisov .. 

 

Velika večina se vas je odločila pridobiti oceno s pripravo predstavitve. Veliko vas je to nalogo že odlično 

opravilo. Rok za oddajo predstavitve ZGO je 29. 5. 2020. 

Sedaj pa bomo spoznali tudi novo učno snov: Industrijska revolucija. 

 

Snov prilepi/prepiši v zvezek. 

INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA 

Učbenik str. 86-87, Atlas str. 48, 54 

1. Pionirka je bila Anglija (18. st.) 

• Doba mehanizacije prinese => velike spremembe 

• Anglija ima prednost zaradi: geografske lege, rud (premog in železo), ladjevja, svobodnega 

gospodarstva, številne delovne sile in stabilnih političnih razmer 

2. Nastajanje moderne industrije 

• Tekstilna proizvodnja (novi izumi: tkalsko vreteno, tkalski stroj …) 

• Tovarne s stroji (na vodni pogon) – prinašajo kapital= dobiček, lastniki –kapitalisti  

• Parni stroj - 1769 James Watt: rudniki, tekstilni stroji => hitrejša in cenejša proizvodnja, 

zanesljiv pogon; tovarne v mestih = URBANIZACIJA* (rast mest in mestnega prebivalstva) 

• razcvet železarstva in premogovništva 

3. Spremembe v prometu 

• Prej: peš, s konji, z vozovi in kočijami (pošta?) 

• Potem:  John McAdam = makadam => hitrejše potovanje 

1825 George Stephenson – lokomotiva => gradnja železnic + težka industrija; prevoz 

postane hitrejši in cenejši 

4. Industrijska revolucija se širi 

• ! Velika Britanija => izkoriščanje kolonij (surovine, tržišče) 

• Z Evropa 1820-30, V Evropa zaostaja 

• Napredek ZDA in Japonska 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYxfzgqYqcg


NEOBVEZNO 

Za več informacij in dodatno razlago si lahko pogledaš naslednja filmčka: Prva industrijska revolucija; 

industrijska revolucija. 

         

Prvi parni stroj                                                  James Watt, škotski inženir 

    

prva lokomotiva Georga Stephensona                                kočije na parni pogon 

 Tekstilna panoga 

  tkalski in predilni stroj 

 

 

https://www.mozaweb.com/sl/Extra-3D_animacije-Izumi_v_tekstilni_industriji_18_stoletje-206311 

 

Uspešno delo, mirne živce, dobre ocene in vse dobro ti želim!  Renata LH                 

https://www.youtube.com/watch?v=hijVBjvGJkE
https://www.youtube.com/watch?v=4t-LMfS_uj4
https://www.mozaweb.com/sl/Extra-3D_animacije-Izumi_v_tekstilni_industriji_18_stoletje-206311

