
REŠITVE ZA NALOGE 2. TEDNA (23. – 27. 3. 2020) 

Prilagam primere odgovorov, delala sem po učbeniku. Če imaš še druge, dodatne podatke še bolje! 

 

DRUŽINA V SREDNJEM IN NOVEM VEKU 

 

  
Kmečka družina 

 
Plemiška družina 

 
Meščanska družina 

 
Delavska družina 

Kdo sestavlja družino? 
 

 
Starši + otroci + stari starši 
+ neporočene tete in strici 
 
 

 
Starši + otroci 

 
Starši + otroci + pomočniki 
+ vajenci + služinčad  

 
Starši + otroci 

Delo in vloga očeta v 
družini? 
 

 
Opravlja težja dela: oranje, 
košnja, sečnja lesa, .. 
 
 

 
Gospodarstvo, bojevanje 

 
Vzdrževalec družine: »glava 
družine« 

 
Delo v tovarni. 

Delo in vloga mame v 
družini? 
 

 
Skrb za gospodinjstvo, 
vzgoja otrok, delo na polju: 
okopavanje, pletje, žetev .. 
 
 

 
Gospodinjstvo, vzgoja 
otrok,  v moževi odsotnosti 
tudi gospodarstvo (vodenje 
služinčadi, oskrbnikov) 

 
Mati in gospodinja 

 
Delo v tovarni, skrb za 
gospodinjstvo in družino. 

Vzgoja otrok in možnosti za 
šolanje? 

Veliko otrok umre zaradi 
bolezni. Učijo se od staršev. 
V šolo začnejo hoditi po 
letu 1774 (učijo se brati, 
pisati, računati); dečki in 
deklice. 
Zelo stroga vzgoja. K 
drugim kmetom so šli služit 
kot pastirji in pestunje. 

Vzgoja je od 7. leta 
potekala na tujem dvoru 
Dečki: bojne in lovske 
veščine, igranje 
inštrumenta, ples, .. 
Deklice: fino ročno delo, 
igranje na inštrument, ples, 
branje. 

 
Stroga vzgoja!  
Dečki: obiskujejo učitelja, 
učijo se za očetov poklic. 
Deklice: pomagajo doma 
(kuhanje, delo na vrtu, nega 
otrok). 

 
Zgodaj začnejo delati, slabo 
so plačani. Živijo v bedi in 
pomanjkanju. 
 
 



Posebnosti/ 
zanimivosti? 
 

 
Večinoma so bili 
podložniki-tlačani, ki so 
živeli in delali na graščakovi 
zemlji. Niso imeli osebne 
svobode. O vsemu je 
odločal graščak. 
Osebno svobodo dobijo 
konec 18. stoletja. 
Zemljo lahko kupijo po letu 
1848. 
Kajžarji -revnejši kmetje 
 
 

 
Poroke so bile dogovorjene 
(poroke v zibki), zakonce so 
izbrali starši. 
Brati je znalo več plemiških 
žena kot mož. 

 
Ločitev na moška in ženska 
dela.  
Ženske so se poročale 
mlade, moški so bili precej 
starejši.  
Ženina/nevesto je izbral 
oče. 
Različni poklici: trgovci, 
obrtniki, bankirji, tovarnarji, 
učitelji … 

 
Težko življenje – začnejo 
stavkati. 
V 20. stoletju izborijo 8-urni 
delavnik, prepoved dela 
otrok. 
Visoka nepismenost med 
delavci. 

 

 

DOMAČA NALOGA: spoznal-a si 8 družin, ki so živele v različnih zgodovinskih obdobjih. Izberi si družino, ki ti je najbolj všeč, skušaj se vživeti vanjo in zapiši 8 

povedi (npr. kot sin/hči, mati/oče, hlapec/dekla/pestunja, vajenec/pomočnik/mojster …). Piši samo v eni osebi določene družine. Uporabi podatke iz 

učbenika/domače naloge/rešitev. Če pa raje rišeš, lahko vživljanje narediš v obliki stripa – 8 prizorov. Potrudi se pri risanju! 

Na primer: Sem hči v meščanski družini. Oče je trgovec, mati pa skrbi za nas otroke in gospodinjstvo. Mati vsak dan poskrbi za hrano, ki jo pojemo skupaj. Oče 

odhaja na pot, da zasluži s prodajo blaga. … 

 Do petka, 10. 4. 2020, mi pošlji zapis kot Wordov dokument/sliko na moj naslov: renata.lesar@sola.velike-lasce.si. Pripiši ime in priimek ter razred, ki ga 

obiskuješ. 

 

 

Ostani zdrav! Ostani doma!  

Renata LH    😊😊😊 
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