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Predzgodovina
• NASTANEK VESOLJA:

▪ Pred približno 15 milijardami 
let.

▪ Znanstveniki domnevajo, da je 
vesolje nastalo z velikansko 
eksplozijo iz ene same zelo 
majhne točke. Temu pravimo 
VELIKI POK.

• NASTANEK ZEMLJE:

▪ Pred približno 5 milijardami let.

▪ Zemlja je bila na začetku vroč 
planet, ki se je počasi ohlajal in 
strjeval.



Razvoj življenja na Zemlji
PRED 3. MILIJARDAMI LET:

• Pojav prvega življenja na Zemlji. 

• Prva živa bitja so bili preprosti organizmi iz ene celice (bakterije, alge in praživali). 

PRED 240 MILIJONI LET:

▪ Obdobje dinozavrov.

PRED 65 MILIJONI LET:

▪ Izumrtje dinozavrov in razvoj 
SESALCEV.

PRED 2 MILIJONA LET:

▪ Pojav prednikov človeka v Afriki (Lucy).

http://images.google.si/imgres?imgurl=http://critters.pixel-shack.com/WebImages/crittersgallery/Alphadon.jpg&imgrefurl=http://heyuanwai21.gdcvi.com/%3FArticleID%3D16449&h=363&w=600&sz=59&hl=sl&start=3&um=1&tbnid=MCRpdkcHtf6qqM:&tbnh=82&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dalphadon%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dsl%26sa%3DN


Razvoj človeka

• V Afriki so arheologi odkrili najstarejše ostanke 
človekovega prednika.

• Med 4, 5 in 2, 5 milijona let se pojavi v Afriki 
avstralopitek. To opico, ki je bila podobna človeku, so 
poimenovali Lucy. 

• Pred 2, 5 milijona let spretni človek = Homo habilis

• Pokončni človek = Homo erectus

• Stari misleči človek = Homo sapiens. Pojavil se je 
pred približno 200 000 leti v Afriki, Aziji, Evropi. V 
Evropi je živel neandrtalec.

• Sodobni misleči človek = Homo sapiens sapiens



PRAZGODOVINA

• Je najstarejše obdobje in najdaljše obdobje.

• V tem obdobju so se izmenjevale ledene dobe in toplejša obdobja.

• Človeška zgodovina se začne z nastankom človeka pred 2, 5 milijona 
let.

• Glede na orodje, ki ga je človek uporabljal delimo prazgodovino na:
• kameno dobo – mlajša in starejša, 

• dobo kovin (bakrena, bronasta, železna). 

1. obdobje



Kako vemo, kaj se je dogajalo v prazgodovini, 
kako so živeli?
• Izvedeli smo na podlagi izkopanin orodja, orožja, kosti, nakita, jamskih 

poslikav …



Življenje v prazgodovini

• V Evropi se je v času zadnje 
ledene dobe pojavil 
neandrtalec.

• Bil je nižje rasti. Imel je krajše noge in 
večje telo, zato je lažje prenašal mraz.

• Oblečen je bil v obleko iz živalskih kož. 



Življenje v kameni dobi

• Ljudje so bili odvisni od narave. 

• Moški so se ukvarjali z lovom. 

• Lovili so v hordah = skupinah. 
Lovili so jamskega medveda, 
bizona, mamuta.

• Orodje so si najprej naredili iz 
kamna. 

• Obdelanemu kamnu, ki služi kot 
orodje rečemo pestnjak.



Katero je bilo 
najpomembnejše 
odkritje 
prazgodovine?

• Najpomembnejše odkritje kamene dobe je bil 
ogenj. Ob njem so se pogreli, si spekli hrano, si 
svetili in se obvarovali pred zvermi. 

• Najprej je ogenj zanetila strela, nato so 
ugotovili, da lahko do ognja pridejo z 
drgnjenjem lesa ter kamna iz kremena.



• Medtem ko so moški skupaj hodili na lov, je bila naloga žensk 
nabiralništvo (nabiranje rastlin), otroci in skrb za ogenj. 

• Bili so nomadi. Zaradi lova in nabiralništva so se zelo pogosto selili. 
Njihovo življenje je bilo odvisno od narave.



• Zatočišče pred vremenskimi vplivi ali 
pred zvermi so si našli v jami ali pod 
skalnimi previsi.

• Kasneje, v mlajši kameni dobi,  so si 
oblikovali šotore iz kož in preproste 
koče iz slame, lesa, blata. 

Betalov spodmol – najdene sledi  
življenja neandertalca pri nas



V mlajši kameni dobi začetek poljedelstva in 
živinoreje

• Ko so si oblikovali preprosta bivališča, so ugotovili, da lahko živali 
udomačijo ter, da si lahko kaj posejejo.

• Prva udomačena žival je bil pes.

• To je bil začetek poljedelstva in živinoreje.



Kako so si uredili obdelovalno površino?

• Poljedelci so posekali drevje in požgali. Dobili so kos zemlje. Tega so 
prekopali in nanj posejali žito (pšenico, oves …).

• Ko je bila zemlja izčrpana, je bilo pridelka vedno manj, zato so se preselili. 
Tam so si ponovno pripravili novo obdelovalno zemljišče. 

• O življenju v mlajši kameni dobi so raziskovali FIRBCOLOGI.

https://youtu.be/X0mnkpNLbxw


Kamena doba in dobe kovin

• Prvi uporabljen material v kameni dobi je bil kamen. 

• Iz kamna so izdelovali sekire, puščice, strgala, pripomočke kot je 
šivanka …

• Poleg kamna so uporabljali še les, kosti, rogovje.

• Z odkritjem rud so se naučili pridobiti kovine. Najprej so začeli z 
bakrom, nato bronom in kasneje so odkrili še železo.

• Iz kovin so izdelovali posode, orodje, orožje, nakit …



Doba kovin

• V dobi kovin so nastala bivališča različnih oblik in velikosti. Na 
jezerskih in močvirnatih predelih so nastala koliščarska naselja. Na 
vzpetinah so nastala utrjena naselja, imenovana gradišča, ki so bila 
obdana z obrambnim nasipom ali jarkom.



Doba kovin

• V dobi kovin so nastala bivališča različnih oblik in velikosti. Na 
jezerskih in močvirnatih predelih so nastala koliščarska naselja. Na 
vzpetinah so nastala utrjena naselja, imenovana gradišča, ki so bila 
obdana z obrambnim nasipom ali jarkom.

• Pojavile so se obrti kot so: lončarstvo, tkalstvo, usnjarstvo.

• Novi poklici: rudar, livar, kovač, drvar …

• Za izdelke iz kovin so porabili veliko časa, zato so jih začeli menjavati 
za pridelke. To je bil začetek blagovne menjave.


