
ZADNJIČ SI SE SREČAL S POJMOM INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA, DANES PA BO GOVORA O
ŠIRJENJU LE TE, KAR OZNAČUJEMO S POJMOM INDUSTRIALIZACIJA.

V UČBENIKU BODI POZOREN NA BESEDILO, ZEMLJEVIDE, VIRE IN NALOGE NA STRANEH 150-152.

ŠE PREJ PA MALO PREVERI IN UTRDI SVOJE ZNANJE

NA SPLETNI STRANI ucimse.com poišči na otoku velikana Cvetka zavihek zgodovina in reši naloge pri prikazanih
zavihkih.

UPAM, DA SO VSI CEKINI TVOJI!



Primerjaj značilnosti proizvodnje pred in v času industrijskePrimerjaj značilnosti proizvodnje pred in v času industrijske
revolucijerevolucije

Katere spremembe opaziš?Katere spremembe opaziš?  



Na vprašanje kaj je industrijska revolucija smo odgovorili prejšnjoNa vprašanje kaj je industrijska revolucija smo odgovorili prejšnjo
šolsko uro. šolsko uro. 

Novo vprašanje:"KAJ JE INDUSTRIALIZACIJA?"Novo vprašanje:"KAJ JE INDUSTRIALIZACIJA?"

Industrializacija pomeni širjenje in uveljavljanjeIndustrializacija pomeni širjenje in uveljavljanje
industrijskega načina proizvodnje ter s temindustrijskega načina proizvodnje ter s tem
povezane gospodarske in družbene spremembe.povezane gospodarske in družbene spremembe.

Širjenje železniškega omrežja v EvropiŠirjenje železniškega omrežja v Evropi

Zakaj lahko z gotovostjo trdimo, da je odločilnoZakaj lahko z gotovostjo trdimo, da je odločilno
vlogo pri industrializaciji odigrala železnica?vlogo pri industrializaciji odigrala železnica?



ŠIRJENJE INDUSTRIALIZACIJE ŠIRJENJE INDUSTRIALIZACIJE 

S pomočjo zemljevida ugotovi, kateri delov Evrope
industrializacija ni dosegla in zakaj?

Glavna ind.
območja na
Evropski 
celini:
- Belgija
- severna Francija
- Porenje
- Porurje
- Šlezija
- Saška  

Industrijska revolucija se je postopoma
razširila iz Velike Britanije na ostale dele
Evrope in Severne Amerike. Celinsko 
Evropo je dosegla šele proti koncu prve
tretjine 19. stoletja. Najprej je zajela 
Belgijo, potem Nizozemsko, Francijo in 
Nemčijo, tam kjer so bila bogata nahajališča
rud.



ŠIRJENJE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE V ZDA JE BILO PRAV
TAKO POVEZANO S ŠIRJENJEM ŽELEZNIŠKEGA OMREŽJA 

Prva industrijska območja so nastala
na območju severovzhodu na območju
Apalačev, severnega dela
Priatlantskega
nižavja in Velikih jezer.
Osnove: železova ruda, premog,

Južni del ZDA je bil usmerjen v plantažno
gospodarstvo in je ob ceneni suženjski
delovni sili dobro služil s prodajo bombaža
Veliki Britaniji.

V ostalih predelih sveta se je industrializacija širila
bistveno počasneje, kar je spremenilo ravnotežje moči
v svetu.



IN KAKO JE POTEKALA INDUSTRIALIZACIJA V SLOVENSKIH DEŽELAH ? 




