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ZA VEČ O PAJKIH IN DRUGIH ČUDESIH PREKLOPITE NA KAJ IN KAKO VSAK DELOVNIK OB 16.30  – SAMO NA PRO-
GRAMU DA VINCI LEARNING. 

in Divji zahod
Indijanci

Dolga tisočletja so Indijanci mirno živeli na ameriški 
celini. A nekega dne je celino odkril tujec po imenu 
Krištof Kolumb. Ta je želel odkriti krajšo pomorsko 
pot do Indije. Namesto da bi obplul Afriko, je ladje 
usmeril na zahod. Ko je  dosegel kopno, je tamkajšnje 
prebivalce poimenoval Indijanci. Mislil je, da je pristal 
v Indiji. 

Namesto Indije Amerika 
Šele pozneje je postalo jasno, da je Kolumb odkril novo 
celino – Ameriko – deželo divjakov, kot so Indijance 
nepravično imenovali. Novica, da je v Ameriki dovolj 
zemlje za vse, je mnoge Evropejce, navdušila z upanjem 
na boljše življenje. 

"Prvi" Američani
Prvi Evropejci, ki so se izselili v Severno Ameriko, so prišli 
iz Velike Britanije. Priseljenci so obdelovali zemljo, a zime 
so bile hude in življenje je bilo težko. Indijanci so jim 
pomagali in jim priskrbeli toplo obleko ter hrano. Brez 
pomoči Indijancev priseljenci ne bi preživeli. A namesto 
da bi bili hvaležni, so priseljenci Indijancem pogosto 
kradli imetje. Indijanci so se branili, a priseljenci so pleme 
na koncu pregnali z njegove lastne zemlje. 

Beli človek
Skozi stoletja se je iz Evrope v Ameriko 
preselilo vse več ljudi. Kjer je bila zemlja 
rodovitna, so priseljenci pregnali domači-
ne, pogosto so jih prisilili, da so jim ze-
mljo prodali za smešno nizko ceno. 
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Postopek
•  Flomaster 

priveži na vrvico. 
Vrvico pritrdi na 
spodnji del tkanine 
za pokrivalo in nanj 
nariši polkrog.  
S škarjami odreži ostanek pokrivala. 
Na zgornjem delu pokrivala nariši 
manjši kvadrat in ga izreži.

•  Vrv prepleti okrog 
zgornjega konca treh 
palic ter jih zveži z vozlom. 
Trinožno strukturo postavi 
pokonci. Preostale palice 
razporedi enakomerno 
okrog trinožne strukture in 
jih pri vrhu zveži.

poskus

POTREBUJEŠ:

• 8 palic, dolgih približno 2 m,

• vrv, 

• škarje,

• flomaster,

• ščipalke za perilo,

•  tkanino za pokrivalo 

(plastika, platno …).

Naredi si  
svoj indijanski  
šotor (tipi)

Čas je za pipo miru, poglavar!

•  Ogrodje prekrij 
s pokrivalom in pokrivalo 
šotora spni s ščipalkami. 

Prelomljene obljube
Dolga stoletja so priseljenci Indijancem kradli 
zemljo. Štiri stoletja po odkritju Amerike so 
bili Indijanci poraženi. Puškam in topovom 
belega človeka so se težko upirali.

V spomin na ...
Domorodna ljudstva oživljajo svojo kulturo in 
njene običaje. Na festivalih indijanskih plesov 
se zbirajo cele skupnosti in ponosno praznu-
jejo, da so potomci prvih Američanov. Veliko 
Indijancev danes živi v mestih, kjer imajo 
redno delo in se lahko bojujejo za popravo 
krivic in povračilo zemlje.  

Prirejeno po: Da Vinci Learning, Moj planet, 2012/13, septem-
ber, str. 40 in 41.


