
Osmošolci pozdravljeni! 

Takole začenjamo še v 11. tednu pouka, ko se bomo v sredo končno videli tudi v šoli.            

Posamezniki ste srednjeveške teme zelo dobro in lepo pripravili v vaših predstavitvah za oceno. Pri 

prebiranju in pregledovanju sem povečini zelo uživala, še posebej tam, kjer ste izbrano temo raziskovali z 

zanimanjem in radovednostjo! 

Ker ste pripravili res zanimive stvari, bi bile poučne tudi za vaše vrstnike. Vabim vas, da ko bomo imeli uro v 

šoli, kratko predstavite pripravljeno tudi sošolcem. PPT-je imam shranjene, tako da bi jih jaz predvajala, vi 

bi jih pokomentirali.  

V šoli bom tudi zaključila ocene in pridobila ustno oceno posameznikov, ki je morebiti še niste pridobili. 

Danes bomo spoznali novo učno snov. 

 

Snov zapiši/prilepi v zvezek. 

 

POLOŽAJ DELAVCEV IN DELAVSKO GIBANJE 

Učbenik str. 88-89 

INDUSTRIJSKI DELAVCI 

• Za gospodarstvenike le „blago“ 

• Največ dela za najnižjo ceno, delajo tudi po 16 ur/dan 

• Nimajo nikakršne zaščite 

• „svobodno gospodarstvo“ 

• Pomanjkanje, slabe stanovanjske in higienske razmere 

• Pogoste nesreče 

TEORIJA KOMUNIZMA 

• Karl Marx, Friedrich Engels 

• => za bedo krivi izkoriščevalski podjetniki 

• 1847 Zveza komunistov – mednarodno delavsko združenje 

• 1848 Komunistični manifest (razredni boj: buržoazija-proletariat) 

• Brezrazredna družba => se ne uresniči 

 



DELAVSKO GIBANJE 

• Razmah po 1860 

• Delavska društva in prve stranke: 

• Komunistične (svetovna revolucija, prevzem oblasti) 

• Socialdemokratske (demokratične spremembe, uveljavljanje zahtev) 

KRŠČANSKI SOCIALNI NAUK 

• Janez Evangelist Krek 

• Temeljna načela krščanstva: poštenje, skrb za sočloveka 

• Država mora izvesti reforme v korist revnih delavcev 

• 1891 okrožnica papeža Leona XIII; !reševanje delavskega vprašanja => moralne smernice, ni 

programa za spremembo družbe! 

ANARHIZEM 

• Odstraniti vsak državni red => ljudje bodo lahko v dobrem mirno živeli skupaj 

• Po mirni poti 

• S terorjem (atentati, napadi) 

• „V službi revolucije je vse dovoljeno, namen posvečuje sredstva.“ 

• Mihail Bakunin 

 

            

Dr. Janez Evangelist Krek                                       Vir: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/o-zadruznistvu.html, 30. 5. 2020 

 

Vse dobro ti želim!  Renata LH 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/o-zadruznistvu.html

