
Časovni trak zgodovine človeštva

Tako kot lahko prikažemo življenja človeka s časovnim trakom, lahko z 
njim prikažemo tudi vso zgodovino človeštva. 

Danes boš spoznal zgodovinska obdobja v preteklosti vseh ljudi , ki so 
kdaj živeli na Zemlji.



Zgodovino delimo na zgodovinska obdobja. 
To so:

• PRAZGODOVINA

• STARI VEK

• SREDNJI VEK

• NOVI VEK

• NOVEJŠA ZGODOVINA



PRAZGODOVINA
Je najstarejše in najdaljše obdobje.
Ljudje so živeli v jamah, lovili divje živali, nabirali užitne rastline.



STARI VEK
Ljudje so gradili prve hiše, obdelovali so zemljo. 
V naše kraje so prišli Rimljani. Bili so zelo napredni. Gradili so mesta, ceste, velike 
stavbe. Imeli so močno vojsko.



SREDNJI VEK
Ljudje so zgradili gradove, prva mesta, v njih so živeli obrtniki in trgovci.
Ljudje na vaseh so se ukvarjali s kmetijstvom. 



NOVI VEK
Začetek industrije
Ljudje so izumili tiskanje, železnica



NOVEJŠA ZGODOVINA
Ljudje so izumili telefone, avtomobile, televizije, letala, računalnike…
Človek je poletel v vesolje.



Prepiši snov v zvezek

Časovni trak zgodovine človeštva

U str. 77

Preteklost človeštva lahko prikažemo s časovnim trakom. Zgodovino  
delimo na različna obdobja.



Odgovori na vprašanja samo ustno.

• 1. Kako lahko prikažemo zgodovino človeštva?

• 2. Kako se imenuje najstarejše obdobje?

• 3. V katerem obdobju si se rodil?
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