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1. ZGODOVINA 

 

rve neolitske kulture so se na Kitajskem pojavile že v 3. tisočletju pr. n. 

št. Vasi teh kultur so postopoma prerasle v mesta z močno razslojenim 

prebivalstvom, in v prvi polovici drugega tisočletja pr. n. št. se je na 

Kitajskem razvila civilizacija. Prvo državo so vodili kralji. Uvedli so upravo s 

stalnim uradništvom in stalno vojsko za obrambo pred ljudstvi s severa. 

 

Vladarska rodbina Zhou je leta 771 pr. n. št. pregnala vladarsko rodbino 

Shang. Oblikovala se je fevdalna družba, saj je plemstvo za služenje v vojski in 

upravi od kralja v dar dobilo kos zemlje. Zemljo so obdelovali kmetje, ki so 

fevdalcem plačevali davek, opravljali namakalna dela in služili v vojski. 

Odnose v družbi so utrdili z izdajo zakonika Zhou-li. 

 

Po tisočletni dinastijski obliki vladavine je Kitajska 1. Januarja 1912, s koncem 

zadnje dinastije Qing, postala republika. Med drugo svetovno vojno je na 

Kitajskem divjala državljanska vojna, po kateri je oblast leta 1949 prevzela 

komunistična  partija Kitajske. 

 

Kitajska civilizacija je najstarejša neprekinjena civilizacija, ki ima dolgo 

zgodovino pisave in več  pomembnejših odkritij, kot so papir, kompas in 

smodnik. 
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2. GEOGRAFIJA IN PODNEBJE 

 

itajska se razteza od planot in gorovij na zahodu do nižav na vzhodu. 

Glavne reke, kot so Jangce, Huang , He in Amur, tečejo od zahoda 

proti vzhodu, izjemoma (Biserna reka) pa proti jugu. Večina se izliva v 

Tihi Ocean. Med pomembnejšimi rekami sta še Mekong in Brahmaputra. 

Na vzhodu so ob obalah Rumenega in Vzhodnega kitajskega morja obširne in 

gosto poseljene naplavne ravnice. Na robu planote Notranje Mongolije na 

severu so obširne travnate stepe, v južnem delu Kitajske pa prevladujejo 

hribovja in nizka gorovja. Večina rodovitne zemlje je v deltah dveh največjih 

rek, Huang He in Jangce. Na teh ozemljih so nastale velike starodavne 

kitajske civilizacije. 

Severozahod zavzema velika poplavna ravnica, na jugozahodu pa so obširne 

apnenčaste planote, ki jih sekajo srednje visoka hribovja, ter Himalaja, kjer se 

nahaja Mount Everest, najvišja točka na Zemlji. Na severozahodu so tudi višje 

planote s suhim  puščavskim površjem, kamor sodita Takl - Makan in puščava 

Gobi. V obdobju dinastij so jugozahodno mejo predstavljale visoke gore in 

globoke doline Yunnana, ki ločujejo tudi sodobno Kitajsko od Mjanmarja, 

Laosa in Vietnama. 

Podnebje Kitajske je izredno raznoliko. Za severni del so značilna vroča 

poletja in arktične zime. Osrednji del ima zmerno kontinentalno podnebje s 

prav tako vročimi poletji in hladnimi zimami. Južni del Kitajske je subtropski, z 

zelo vročimi poletji in milimi zimami. Zaradi dolgotrajne suše in neustreznega 

načina kmetovanja so spomladi pogosti peščeni viharji.   
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3. KITAJSKI IZUMI 
 

1. SMODNIK 

rni smodnik , ki so ga izumili Kitajci (prvič omenjen v 9. stoletju), je 

mešanica 75 % kalijevega nitrata 15 % oglja in 10 %žvepla .Do 19. 

stoletja je bil edini znani smodnik in uporabljan v praktično vseh 

eksplozijah. Danes se uporablja za pirotehniko, modele raketnih motorjev in 

za reprodukcijo starinskih orožij... 

2. PAPIR,TISK 

apir so 180 let pr.n. št. izumili Kitajci .Tehnolog ni znan,je pa znan kraj 

izuma:Kitajska,dinastija Han. Osnovna surovina: rastlinska vlakna: 

trstika, bambus, slama žitaric.  Izdelava je podobna izdelavi papirusa. 

 

 

 

 

 

 

 

Č 
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3. KOMPAS 

Kompas so Kitajci izumili pred več kot 4500. leti .Sestavljen je bil iz dveh 

delov: iz železne ploščice (na kateri so bile strani neba),ter z (nekakšnim 

predhodnikom današnje kompasne igle)iglo, ki so jo s pomočjo magneta 

kasneje namagnetili da je kazala pravilno(na S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANAŠNJI MODERNI KOMPAS  
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4. GOSPODARSTVO 

 

itajska je drugo največja velesila sveta poleg tega pa je najbolj 

poseljena država na svetu in ena največjih proizvajalcev in porabnikov 

kmetijskih pridelkov. Je ena vodilnih pridelovalcev žit, koruze, riža in 

bombaža. Razvite so tudi prašičereja, ovčereja in ribištvo. Kmetijstvo prispeva 

10 % BDP in zaposluje skoraj 35 % delovne sile, čeprav je le 15 % zemlje 

rodovitne.  

 

 

Kitajska ima velike zaloge premoga, ki je primarni energijski vir v državi. 

Kitajska je poleg premoga še vodilni proizvajalec svinca, cinka in kositra. Ima 

pa tudi velike naravne zaloge hidro - električne energije. Je peti največji 

proizvajalec nafte na svetu. 

 

Struktura BDP  

Industrija in gradbeništvo ustvarita približno polovico BDP. Industrijski sektor 

zaposluje 30 % delovne sile. Kitajska je zaradi poceni delovne sile ena 

najprivlačnejših krajev za lokacijo proizvodnih obratov, čeprav se je cena 

delovne sile precej povišala po letu 2008. Več kot polovico kitajskega izvoza 

ustvarijo podjetja s tujim kapitalom. Storitveni sektor zaradi javnih monopolov 

in strogih predpisov ni dobro razvit in predstavlja 46 % BDP ter zaposluje 36 % 

aktivnega prebivalstva. 
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5. HRANA 
 

 kitajsko kuhinjo se prišteva katerikoli izmed kuharskih slogov, ki izvira 
iz kitajskih regij. Nekateri izmed njih so postali naraščajoče popularni po 
vsem svetu. Trije glavni kriteriji za dobro kitajsko hrano so: barva, 

aroma in okus. 
Glavnih tradicionalnih kitajskih kuhinj je osem: kantonska, shandongška, 
sečuanska, jiangsujška, fujianska, hunanska, anhuijska in zhejiangška. Za 
najboljše in najvplivnejše veljajo prve štiri. 
Slogi se razlikujejo zaradi dejavnikov kot so naravi viri, podnebje, zemljepisna 
lega, zgodovina, kuharske tehnike in življenjski slog. En slog daje prednost 
česnu in šalotki pred čilijem in začimbami, spet drugi morski hrani pred 
mesom. Jiangsujška kuhinja uporablja tehniko popečeja in dušenja ter 
dušenja ,medtem ko sečuanska kuhinja ostaja pri tehniki pečenja . 
Osnovno živilo je riž, katerega večji del se pridela v južnih kitajskih regijah. 
Običajno je skuhan na pari. Kot v večini predelov vzhodne Azije, tudi Kitajci iz 
njega pridelujejo pivo, vino in kis. 
Kitajski rezanci so lahko suhi ali sveži, različnih velikosti, oblik in tekstur. 
Ponavadi se jih postreže tople ali hladne v juhi ali popečene s toppingom. 
Nekatere raličice, kot recimo shou mian , simbolizirajo dolgo in zdravo 
življenje. 
Na območjih severne Kitajske se ljudje opirajo bolj na hrano, ki temelji na 
pšenični moki oz. pšenici na splošno. Iz nje pripravljajo rezance, kruh, žlikrofe 
in žemlje na pari. 
 V nekaterih kitajski kuhinjah so pogosto uporabljene zelenjave: kitajski 
listi,(kitajsko zelje)in  kitajska špinača . 
Kitajska je dom sojine omake, ki je narejena iz fermentirane soje in pšenice. 
Široko uporabljene so tudi ostrigina omaka, prozorni rižev kis, črni rižev 
kis, ribja omaka in fermentiran tofu . 
Najbolj značilne začimbe so svež ingver, česen, šalotka, bel poper 
in sezamovo olje. Tudi sečuanski čili, zvezdasti janež, cimet, komarček in 
nageljnove žbice se uporabljajo pogosto. Za popestritev jedi mnoge kitajske 
jedi vsebujejo kitajske gobice, suhe rakce in suhe mandarinine olupke. 
 

V 

http://www.svilnapot.com/Riz-in-Moka/Riz
http://www.svilnapot.com/47_Pijace-in-Caji/Alkoholne-Pijace
http://www.svilnapot.com/Juhe
http://www.svilnapot.com/Riz-in-Moka/Moka
http://www.svilnapot.com/Rezanci-in-Listi/Rezanci
http://www.svilnapot.com/Omake/i_193_svetla-kitajska-sojina-omaka-prb-150-ml
http://www.svilnapot.com/Omake/i_69_panda-brand-lee-kum-kee-ostrigina-omaka-510-g
http://www.svilnapot.com/Olje-in-Kis/i_53_kis-iz-rjavega-riza-500-ml
http://www.svilnapot.com/Omake/i_54_ribja-omaka-squid-brand-750-m
http://www.svilnapot.com/Olje-in-Kis/i_196_100-sezamovo-olje-1-l
http://www.svilnapot.com/Zelenjava-in-Gobe/i_171_tiandu-crne-gobice-71-g
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6. ZANIMIVOST 

KITAJSKI ZID 

eliki kitajski zid je starodavna kitajska utrdba, zgrajena od konca 14. 

stoletja do začetka 17. stoletja, za časa dinastije Ming. Qin-Shi-

HuangdiQin Shi Huangdi, prvi cesar združene Kitajske (3. stol. Pr. n. 

š.), je povezal obstoječe zidove v edinstven obrambni sistem s 

opazovalnicami, da bi kitajsko ljudstvo zaščitil pred vdorom barbarov in 

ohranil njegovo enotnost. Komunikacija med stolpi, ki so služili kot 

opazovalnice, je potekala s pomočjo dogovorjenih znakov, tako da so 

obvestila o napadu hitro prišla do prestolnice. Podnevi, ko so se približevali 

Huni, so uporabljali zastavice različnih barv, ponoči pa žične košare z baklami, 

ki so jih v točno določenem ritmu premikali gor in dol. 

 

 

 

 

 

 

 

V 

http://sl.wikipedia.org/wiki/14._stoletje
http://sl.wikipedia.org/wiki/14._stoletje
http://sl.wikipedia.org/wiki/17._stoletje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dinastija_Ming
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7.VIRI 

Splošni podatki : http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljudska_republika_Kitajska 

 

Zgodovina: http://sl.wikipedia.org/wiki/Kitajska 

 

Geografija: http://sl.wikipedia.org/wiki/Kitajska 

 

Kitajski izumi: 

 

-Črni smodnik: http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crni_smodnik 

-Papir: http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/papir/p_zgo1.htm 

 

Gospodarstvo: 

http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Kitajska/Predstavitev_drzave_4323.aspx 

 

Hrana: http://www.svilnapot.com/azijska-hrana/kitajska-hrana/kitajska-kuhinja 

 

Kitajski zid: http://www.akropola.org/zanimivosti/zanimivost.aspx?id=150 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljudska_republika_Kitajska
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kitajska
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kitajska
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crni_smodnik
http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/papir/p_zgo1.htm
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Kitajska/Predstavitev_drzave_4323.aspx
http://www.svilnapot.com/azijska-hrana/kitajska-hrana/kitajska-kuhinja
http://www.akropola.org/zanimivosti/zanimivost.aspx?id=150

