
INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA IN INDUSTRIALIZACIJA, KI JI JE SLEDILA JE PRINESLA ŠTEVILNE
DRUŽBENE SPREMEMBE

ŠE PREJ PREVERI ALI SI PRAVILNO ODGOVORIL NA VPRAŠANJA PRI 2. NALOGI NA STRANI 152.



POSLEDICE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE - kako jePOSLEDICE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE - kako je
industrijska revolucija spremenila življenje ljudiindustrijska revolucija spremenila življenje ljudi

1. NAGLO NARAŠČANJE EVROPSKEGA PREBIVALSTVA1. NAGLO NARAŠČANJE EVROPSKEGA PREBIVALSTVA

S pomočjo grfikonaS pomočjo grfikona
ugotovi, v koliko letihugotovi, v koliko letih
se je prebivalstvo se je prebivalstvo 
Anglije podvojilo?Anglije podvojilo?

S pomočjo besedila v učbeniku (str. 153, ) ugotovi, kaj jeS pomočjo besedila v učbeniku (str. 153, ) ugotovi, kaj je
omogočilo naglo naraščanje prebivalstva, posebej v Evropi?omogočilo naglo naraščanje prebivalstva, posebej v Evropi?



2. NAGLO NARAŠČANJE MESTNEGA PREBIVALSTVA IN 2. NAGLO NARAŠČANJE MESTNEGA PREBIVALSTVA IN 
    NASTANEK INDUSTRIJSKIH MEST    NASTANEK INDUSTRIJSKIH MEST

Pojasni povezavo medPojasni povezavo med
grafikonoma.grafikonoma.

POMOČ: zakaj se ljudje mnnožično zapuščajo podeželje in se 
                preseljujejo v mesta?



3. PRVE INDUSTRIJSKE POKRAJINE 3. PRVE INDUSTRIJSKE POKRAJINE 

Industrijska revolucijaIndustrijska revolucija
je je spremenila videzspremenila videz  
pokrajinepokrajine..

S pomočjo slik ugotovi,S pomočjo slik ugotovi,
kaj se je zgodilo z naravnimkaj se je zgodilo z naravnim
okoljem in kašne so bile okoljem in kašne so bile 
življenjske razmere v prvihživljenjske razmere v prvih
industrijskih pokrajinah.    industrijskih pokrajinah.    



INDUSTRIJSKI DELAVCI, NOVI DRUŽBENI RAZREDIINDUSTRIJSKI DELAVCI, NOVI DRUŽBENI RAZREDI

Industrijska proizvodnja je Industrijska proizvodnja je 
zaposlovala vedno več ljudi.zaposlovala vedno več ljudi.
Oblikujeta se nova družbena sloja:Oblikujeta se nova družbena sloja:
-  -  industrijski delavciindustrijski delavci (proletariat), (proletariat),
   kot delovna sila   kot delovna sila
-  -  kapitalistikapitalisti (bogata buržuazija), kot (bogata buržuazija), kot
   lastniki strojev in tovarn    lastniki strojev in tovarn 

S pomočjo piramide ugotovi, kdo S pomočjo piramide ugotovi, kdo 
nosi breme kapitalistične družbe?nosi breme kapitalistične družbe?



POLOŽAJ INDUSTRIJSKIH DELAVCEVPOLOŽAJ INDUSTRIJSKIH DELAVCEV

Število industrijskih delavcev je nenehno nataščalo. To so biliŠtevilo industrijskih delavcev je nenehno nataščalo. To so bili
predvsem kmetje, ki so izgubili zemljo in obrtniki, ki so propadlipredvsem kmetje, ki so izgubili zemljo in obrtniki, ki so propadli
zaradi cenjšega industrijskega blaga.  zaradi cenjšega industrijskega blaga.  

V takšnih razmerah, ko je bila ponudba delovne sile večja odV takšnih razmerah, ko je bila ponudba delovne sile večja od
povpraševanja so lastniki tovarn (kapitalisti) povpraševanja so lastniki tovarn (kapitalisti) delavce vedno boljdelavce vedno bolj
izkoriščaliizkoriščali: : 
- zniževali so plačo (mezdo) in podaljševali delovni čas- zniževali so plačo (mezdo) in podaljševali delovni čas
  (delovnik je bil dolg 12 - 16 ur sedem dni na teden);  (delovnik je bil dolg 12 - 16 ur sedem dni na teden);
- v tovarnah je vladala stroga disciplina, za napake so bili- v tovarnah je vladala stroga disciplina, za napake so bili
  delavci kaznovani z zmanjšanjem plače ali odpustom;  delavci kaznovani z zmanjšanjem plače ali odpustom;
- za varnost pri delu ni bilo poskrbljeno, saj je kapitaliste - za varnost pri delu ni bilo poskrbljeno, saj je kapitaliste 
  zanimal zaslužek za vsako ceno (posledično so bili   zanimal zaslužek za vsako ceno (posledično so bili 
  nezdravi delovni pogoji in pogoste nesreče pri delu);  nezdravi delovni pogoji in pogoste nesreče pri delu);
- ni bilo zdravstvenega in pokojninskega zdravstva, če je - ni bilo zdravstvenega in pokojninskega zdravstva, če je 
  delavec zbolel je ostal brez dela.  delavec zbolel je ostal brez dela.
  



ŽENSKE IN OTROCI KOT INDUSTRIJSKI DELAVCIŽENSKE IN OTROCI KOT INDUSTRIJSKI DELAVCI

Ženske so bile zaposlene Ženske so bile zaposlene 
predvsem v tekstilni industriji,predvsem v tekstilni industriji,
za isto delo so prejemale nižjeza isto delo so prejemale nižje
plačilo od moških.plačilo od moških.

Otroško delo v rudnikuOtroško delo v rudniku



Otroško delo v tekstilni tovarniOtroško delo v tekstilni tovarni

Leta 1833 so v Veliki Britaniji sprejeliLeta 1833 so v Veliki Britaniji sprejeli
zakon, ki je omejeval otroško delo v zakon, ki je omejeval otroško delo v 
tovarnah in rudnikih.tovarnah in rudnikih.

Vsebina zakona o otroškemVsebina zakona o otroškem
deludelu

Kako je z otroškim delom danes?Kako je z otroškim delom danes?

Katere deklaracije in konvencije ščitijo otroške pravice?Katere deklaracije in konvencije ščitijo otroške pravice?



ŽIVLJENSKE RAZMERE INDUSTRIJSKIH DELAVCEVŽIVLJENSKE RAZMERE INDUSTRIJSKIH DELAVCEV

S pomočjo slik in S pomočjo slik in 
besedila v učbenikubesedila v učbeniku
(Vir 4, str. 154) opiši(Vir 4, str. 154) opiši
življenske razmereživljenske razmere
industrijskihindustrijskih
delavcevdelavcev

Zakaj je bila umrljivostZakaj je bila umrljivost
tovarniških delavcevtovarniških delavcev
in prebivalcev industrijskihin prebivalcev industrijskih
mest zelo visoka?mest zelo visoka?





Sočasno z industrijsko revolucijo pride do množičnegaSočasno z industrijsko revolucijo pride do množičnega
preseljevanja evropejcev v tujino in v čezoceanske dežele preseljevanja evropejcev v tujino in v čezoceanske dežele 

S pomočjo besedila vS pomočjo besedila v
učbeniku (str. 155-156)učbeniku (str. 155-156)
ugotovi, zakaj pride do ugotovi, zakaj pride do 
množičnegamnožičnega
preseljevanjapreseljevanja

Katera oblika prometaKatera oblika prometa
omogoči množična omogoči množična 
potovanja v čezoceanskepotovanja v čezoceanske
dežele?dežele?

Množično izseljevanje je zajelo tudi slovenske dežele. 
Bodi pozoren na besedilo in VIR:7 na strani 156. 

Kateri slovenski pisatelj je v svojem delu obravnaval ravno to 
tematiko? V pomoč ti je lahko prizor na ladji.





POZITIVNE POSLEDICE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJEPOZITIVNE POSLEDICE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE


