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OBRT IN INDUSTRIJA 

Dobro si oglej in ponovno preberi najprej Tiarin plakat o obrti. 

Sedaj si oglej in preberi še Rokov plakat o industriji. 

 

Vse to so nove besede in predstavljajo eno izmed vrst gospodarskih dejavnosti. 

Pripravila sem povzetek vsega, kar sta pripravila Tiara in Rok. Dobro si preberi. 

 

• Obrt je dejavnost pri kateri obrtnik naredi manjšo količino izdelkov sam ali z nekaj 

pomočniki. Izdelek naredi en sam človek od začetka do konca (čevelj, posoda, kruh…). 

• Obrt se je razvila tako v mestih kot na podeželju. 

• Vrste obrti: lončarstvo, kovaštvo, ključarstvo, čevljarstvo, krojaštvo, pekarstvo, mizarstvo, … 

• Obrtniki, ki so opravljali enako delo, so imeli svoja pravila, svoj znak in tudi svojega 

zaščitnika. Pravila so določala koliko mojstrov (obrtnikov) je lahko v mestu, koliko 

pomočnikov lahko imajo, ceno njihovih izdelkov, delovni čas. 

• Mnoge obrti so propadle zaradi velike količine ljudi in obrtniki niso mogli vsega narediti. 

Zato so ljudje izumili stroje in tekoči trak. Delo je bilo lažje in naredili so veliko več izdelkov. 

Zaposlili so lahko več delavcev. Zaposlitev so dobile tudi ženske. Vedno več ljudi se je iz 

podeželja selilo v mesto, kjer so zgradili nove tovarne. Tako se je začela razvijati industrija. 

Izdelkov, ki so nastajali sedaj, je bilo vedno več. Najbolj pomembna razlika pri delu v 

industriji pa je, da naredijo veliko število posameznih izdelkov, a delavci delajo samo en del 

izdelka, preostale dele naredijo drugi delavci. To običajno počnejo ob tekočem traku, npr. 

nekdo v hladilnik vstavlja samo predalčke, drug delavec na predalčke lepi oznake, tretji 

delavce skrbi za ustrezno pakiranje….. Danes so tudi v industriji mnoga dela delavcev 

zamenjali stroji, tudi roboti. 

• Nekatere vrste obrti so se vseeno ohranile do danes kot domača obrt in so vedno bolj 

cenjene (lončarstvo, kamnoseštvo – izdelava kamnitih stopnic, nagrobnikov…, mizarstvo, 

pekarne...) 

 

  



 Industrijo delimo glede na to, kaj proizvajajo. Poznamo tekstilno (obleke), avtomobilsko, 

živilska (hrana), farmacevtska (zdravila), lesna, kovinska, pohištvena,… 

 Glavni problem sodobne industrije je veliko onesnaževanje okolja, zaradi različnih izpustov 

v naravo - onesnaževanje zraka in vode, tal, povzročanje hrupa in velika količina smeti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPIS V ZVEZEK: 

OBRT IN IDUSTRIJA 

Obrt je dejavnost pri kateri obrtnik naredi manjšo količino izdelkov sam ali z nekaj pomočniki. 

Izdelek naredi en sam človek od začetka do konca. (lončarstvo, pekarstvo, mizarstvo, 

kamnoseštvo…). 

Industrija je dejavnost, kjer ob pomoči tekočega traka in strojev izdelajo veliko količino izdelkov. 

Delavci izdelke ne naredijo v celoti, le en del. 

(avtomobilska, živilska, pohištvena, tekstilna, kovinska…) 

 

V učbeniku si preberi še stran 64, 65. 

 

 

 

MATEMATIKA 

Še bomo vadili pisno seštevanje in odštevanje do 10000. 



Torkov dan je namenjen utrjevanju. Tokrat bomo delali v 3. delu. Poišči 4 strani na koncu 

delovnega zvezka z naslovom Pisno seštevanje, Pisno odštevanje. Rešiš lahko vse štiri strani. 

 

Na koncu ostane stran z naslovom ODNOSI. Tu so naloge za »možgančke  trenirat«, torej logika. 

Ni obvezna, če pa želiš, jo lahko rešiš, ko ti bo dolgčas. 

 

 


