Življenje Slovencev med obema vojnama
Pomagaj si z učbenikom (str. 91-92) in dopolni spodnje besedilo, ter odgovori na
vprašanja 

1. Dobra polovica Slovencev je bila v tem času _____________________ stanu. Delali so
ves dan, a kljub vsemu zelo težko preživljali svoje družine. Vedno več se jih je zato
odločalo zaslužek poiskati drugje. Iskali so ga v __________________ središčih ali pa
so se izselili. Delavci so med obema vojnama živeli v težkih razmerah. Delavska
zakonodaja jim je omogočila ustanovitev ______________________ dela, dobili so
delavske __________________, uvedli ____________________ delavnik, ter
zdravstveno in ______________________ zavarovanje. Zaposlilo se je veliko žensk,
po končani osnovni šoli pa so delo iskali tudi številni otroci.
2. Prehrana delavskih in kmečkih družin je bila skromna. Kaj se je največkrat znašlo na
jedilniku?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Kaj je mezda?
_____________________________________________________________________
4. Življenje premožnejših meščanov pa je potekalo popolnoma drugače. Kdo so bili tisti,
ki so v tem obdobju živeli lagodnejše življenje? Kako so živeli?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. V tem času se je veliko dogajalo na različnih področjih:
-

Ustanovljena je bila prva slovenska _____________________.

-

Zgrajen je bil ________________________, ki je v tistem času veljal za
najvišjo stavbo na Balkanu.

-

V Ljubljani so zgradili tudi blagovnico __________________ in hotel
___________________.

-

Posnet

je

bil

prvi

slovenski

celovečerni

film:

____ ___________________________ ____________________________.
-

Leta 1918 ne bila ustanovljena _____________________ galerija.

-

Začel se je razvijati tudi turizem.

Narodna galerija v Ljubljani.

Hotel Slon danes.

Zanimivost – kako je hotel Slon dobil ime 
Leta 1552 se je avstrijski nadvojvoda poročil s špansko princeso Marijo. Na poti iz Španije na
Dunaj sta prenočila v Ljubljani. Med poročnimi darili se je znašel tudi slon, ki je prenočil na
dvorišču krčme, ki je stala na mestu današnjega hotela Slon. Dogodek, ko so slona v Ljubljani
videli prvič, pa je kraj zaznamoval vse do danes. Najprej prek ustnega izročila, nato z imenom
gostišča in pozneje hotela, ki je nastal. Ljudje so si med sabo govorili, "veš, tisto gostišče, kjer
je bil slon". In tako je stavba dobila ime.

