DELO DOMA: 22. 1. 2021, PETEK

DZ STRAN 28, 29 in 30.
Ponovimo:
Pri pisnemo odštevanju do milijon računamo enako kot pri manjših številih.
Upoštevamo pravila:
-

podpisovanje števil - desetiške enote,
prehod desetiških enot,
števila pišemo v stolpcu,
razliko ločimo z ravno črto.

SLO: Vaja dela mojstra: DZ str.102, 103 in 104.
Definicija pojma,
ponovimo:

1. del POJEM 2. del NADPOMENKA 3. del KLJUČNI PODATKI, ZNAČILNOSTI

KITARA
JE BRENKALO,

- KI IMA 6 STRUN IN
GA MED IGRANJEM DRŽIMO V ROKAH.

Ponovimo še: VEČPOMENKE, PROTIPOMENKE, SOPOMENKE,
NADPOMENKE, GLASOVE V NAŠI ABECEDI, DELJENJE BESED IN
VELIKO ZAČETNICO PRI LASTNIH ZEMLJEPISNIH IMENIH.

DRU: Alpski in predalpski svet v preteklosti
Učbenik, stran 37, 38 in 39.
Najprej ponovimo učno snov zadnjih dveh ur: Predalpska hribovja, doline in
kotline, naselja in dejavnosti.
V pomoč ti je učbenik Družba in jaz, vsebine z navodili za delo od doma z
dne 20. 1. 2021, lahko pa tudi posnetek na spodnji povezavi (Pripravila ga
je učiteljica Martina Sedej Filipčič):
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=S1gXSaWVqfilH9JKLXz1MCXn______
______________________________________________________
ZAPIS V ZVEZEK: ZNAČILNOSTI PREDALPSKEGA SVETA
1. PODNEBJE V PREDALPSKEM SVETU
Podnebje je zmerno celinsko. To pomeni, da so hladne zime in topla poletja.
2. NASELJA V PREDALPSKEM SVETU so nastala na prisojnih pobočjih, v
širših dolinah in v kotlinah.
VRSTE NASELIJ:
- samotne kmetije,
- zaselki - To so manjša naselja s tri do petnajst hiš. V zaselkih ni trgovin
redke so gostilne, ni zdravstvenega doma, pošte,… V zadnjih letih se tod
razvija kmečki turizem.
- gručaste vasi - To so manjša naselja, večja od zaselka, hiše so v gručah.

samotna kmetija

zaselek

gručasta vas

- večja naselja v dolinah in kotlinah:
MISLINSKA DOLINA – Mislinja, Slovenj Gradec,
SPODNJESAVSKA DOLINA - Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik,
DRAVSKA DOLINA – Dravograd,
POLJANSKA DOLINA – Žiri,
DOLINA REKE IDRIJCE – Idrija,
SELŠKA DOLINA - Železniki.
- večja naselja v kotlinah:
LJUBLJANSKA KOTLINA- Ljubljana, Kranj,
CELJSKA KOTLINA – Celje, Žalec,
VELENJSKA KOTLINA- Velenje, Šoštanj

Celje - mesto v kotlini

Žalec – mesto v kotlini

Idrija – mesto v dolini reke

Trbovlje – mesto v dolini reke

Mislinja – mesto v dolini reke
3. DEJAVNOSTI LJUDI V PREDALPSKIH POKRAJINAH
V manjših naseljih:
- živinoreja,
- gozdarstvo,
- kmečki turizem.
V večjih naseljih, v mestih:
Storitvene dejavnosti:
- trgovine,
- banke,
- pošte,
- frizerski saloni,
- kavarne,
- gostilne,
- mehanične delavnice,….
Industrija.

4. TERMOELEKTRARNE IN HIDROELEKTRARNE
V predalpskih pokrajinah je bilo v preteklosti veliko rudnikov (rudnik
premoga – premogovnik). Večino so jih zaprli. Deluje le še premogovnik
lignita v Velenju. Blizu premogovnikov so postavljene TERMOELEKTRARNE –
TE. Na rekah predalpskih pokrajin pa je veliko HIDROELEKTRAREN – HE
(Soča, Sava, Drava).
___________________________________________KONEC zapisa v zvezek.
PONOVITEV:

PREDALPKE POKRAJINE

Alpski in predalpski svet v preteklosti
Učbenik, stran 37, 38 in 39.
https://zabavapreteklosti.splet.arnes.si/predalpske-pokrajine/obicaji/

ALPSKE IN PREDALPSKE POKRAJINE V PRETEKLOSTI
(dediščina)
Ljudje so se tudi v preteklosti ukvarjali z različnimi dejavnostmi. Zaradi vsakdanjih
potreb so veliko predmetov za domačo rabo izdelali doma. Nekaterih opravil so se na
podeželju lotevali zlasti pozimi. Sem štejemo platnarstvo in suknarstvo.
PLATNARSTVO se je posebej razvilo na Gorenjskem, kjer so nekoč gojili lan. Ob zimskih
večerih so se predice zbrale v eni od vaških hiš in predle. To je bil družabni dogodek.
Skoraj pri vsaki hiši so bile statve za tkanje platna. Platnarstvu sorodno je bilo
SUKNARSTVO, le da so namesto lana uporabljali ovčjo volno.
V Domžalah in okolici se je ob koncu 19. stoletja razvilo SLAMNIKARSTVO, s katerim se
je ukvarjalo okoli 1000 ljudi. Ljudje so doma pletli kite in izdelovali slamnike. Pozneje
se je ta dejavnost spremenila v industrijo slamnikarskih izdelkov, ki pa je zamrla.

statve – tkanje platna

Slamnikarstvo v Domžalah

ČIPKARSTVO se je razvilo v nekaterih delih
predalpskega sveta, kjer so bile razmere za poljedelstvo
manj ugodne, ker je primanjkovalo rodovitne zemlje.
Zato ni čudno, da se je čipkarstvo razširilo v rudarskih in
fužinarskih krajih. S to dejavnostjo so se ukvarjale
ženske. Še danes sta po čipkarstvu znana kraja Idrija in
Železniki.
Čipkarica pri delu

Za starejše STEKLARSTVO obstaja tudi izraz
GLAŽUTARSTVO. Razvito je bilo na Pohorju, ker je bilo
tu na razpolago veliko lesa. Tega so potrebovali za
pridobitev oglja in surovine za izdelavo stekla.
Svečnika iz pohorske steklarne

Posebnost alpskega sveta so PANJSKE KONČNICE, poslikane stranice čebeljih panjev.
Te slike na lesu so najpogostejše slikali ljudski slikarji. Prikazujejo versko ali
humoristično vsebino pa tudi prizore iz vsakdanjega življenja.
Panjska
končnica

Za vsako pokrajino so značilne določene ŠEGE IN NAVADE. Mnogo se jih je že izgubilo,
zato danes nekatere ohranjamo kot turistične zanimivosti, da ne bi utonile v pozabo.
Znana sta KRAVJI BAL V BOHINJU in OVČARSKI BAL NA JEZERSKEM, ki sta povezana z
jesensko vrnitvijo čred s planinskih pašnikov. Ob teh priložnostih se spomnimo jedi, ki
so bile nekoč v navadi, ali dejavnosti, povezanih na primer s prihodom ovc s planine,
kot so striženje ovc, česanje in predenje ter pletenje volne.

Prihod ovčarjev na ovčarski bal

Stara pastirska
noša na Veliki
planini

Flosarski bal

V Ljubnem ob Savinji vsako leto prirejajo FLOSARSKI BAL. Ta prireditev je spomin na
čase, ko so fantje in možje odšli na več tednov trajajočo pot po Savinji in Savi navzdol,
da so prodali les.

V alpskem in predalpskem svetu so se razvili različni tipi hiš. GORENJSKA HIŠA je
imela zidano pritličje, zgornji del je bil lesen. Zgoraj je bil »gank« z lepo izrezljano
ograjo. Okna so bila zamrežena. Streha je bila iz skodel.
Gorenjska kmečka hiša

V rudarsko – fužinarskih hišah so stanovale družine rudarjev in kovačev,
pogosto tudi po dve družini v eni sobi, brez kuhinj in kopalnic.
Kuhali so na skupnih ognjiščih na hodnikih, kovači pa kar na delovnih mestih.

Rudarska hiša v Idriji

Fužinarska hiša v Kropi

SLOVARČEK
fužinarski kraj – kraj, kjer so se ukvarjali s predelovanjem železove rude v železo
glažuta – preprosta steklarna, navadno v gozdu
bal- družabna prireditev, na kateri se pleše
skodla – lesen strešnik
flosarstvo ali splavarstvo – dejavnost pri kateri se les prevaža po reki v obliki splavov

ZAPIS V ZVEZEK: miselni vzorec ( v prilogi).

