
STARI VEK
PRVE DRŽAVE



• prepis:

STARI VEK

• PRAZGODOVINA SE 
ZAKLJUČI Z NASTANKOM 
PRVIH DRŽAV, RAZVOJA 
PISAVE IN POJAVOM 
SUŽENJSTVA. ZAČNE SE 
STARI VEK, KI SE 
ZAKLJUČI, KO PROPADE 
RIMSKI IMPERIJ. 



Prepis: PRVE DRŽAVE



MEZOPOTAMIJA  
• Nahajala se je med rekama Evfrat in Tigris (območje 

današnje Sirije, Kuvajta in Iraka)

• začnejo uporabljat namakalni sistem

• razvijejo pisavo – KLINOPIS (pišejo na glinene plošče, ki 
jih potem posušijo)

• so dobri matematiki in astronomi

• organizirajo prvo vojsko

• uvedejo suženjstvo(običajno vojni ujetniki ali ljudje brez 
premoženja, ki niso imeli nobenih pravic in so opravljali 
različna dela za bogate ljudi)

• Poznaš legendo o Babilonskem stolpu, ki naj bi se 
nahajal v Mezopotamiji? Poišči jo in preberi. 



EGIPT

• Nastane ob porečju reke Nil

• Namakalno poljedelstvo - gradili so že 
kanale, zapornice, jezove, umetna 
jezera za zalogo vode, da so lahko ob 
sušnih obdobjih dovajali vodo - šaduf. 

Za"oranje" zemlje pa so že uporabljali 
predhodnika pluga – ralo

- Dobro razvijejo matematiko, 
astronomijo in medicino

- Razvijejo pisavo HIEROGLIFI. 



EGIPT – DRUŽBENI 
SLOJI

• FARAON JE VELJAL ZA BOGA NA ZEMLJI. KO JE UMRL, SO GA 
POKOPALI V PIRAMIDAH.



MUMIFICIRANJE – SVOJE MRTVE SO MUMIFICIRALI
Če te zanima postopek, si ga oglej na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh-1eTd2c4o

https://www.youtube.com/watch?v=Nh-1eTd2c4o


Še nekaj zanimivosti o 
Egiptu

• Ženske so že uporabljale kozmetična sredstva. 

• Egipčani so blago plačevali v zlatu.

• Verjeli so v več bogov – vrhovni bog – bog sonca je bil 
Amon Raa. 

• Mačka je bila njihova sveta žival.

• Bili so dobri trgovci in pomorščaki.

• Obdobje starega Egipta traja tri tisoč let in se zaključi, ko 
ga Rimljani zasedejo. Takrat je Egiptu vladala ena najbolj 
znanih faraonk – KLEOPATRA. 

• Oglej si prihod Kleopatre v Rim -
https://www.youtube.com/watch?v=vB5Wv8IHVf0 

https://www.youtube.com/watch?v=vB5Wv8IHVf0


ANTIČNA GRČIJA

MESTNE DRŽAVE ALI POLISI:

• TROJA – bogata pomorska trgovina (trojanski mit)
https://www.youtube.com/watch?v=Td1uPq9K--E

• KRETA – bogati keramiki in trgovci  (mit o Minotavru)

https://www.youtube.com/watch?v=kzbiNP2I5v8

• MIKENE – poljedelci, rudarji, velikanska obzidja

• https://www.youtube.com/watch?v=wb51uUyProU

• ŠPARTA – vojaško usmerjena družba

• ATENE – nastanek filozofije, demokracije, politike, grške abecede

• slabši pogoji za kmetovanje; neomejene možnosti trgovanja in 
potovanja  (morje)

https://www.youtube.com/watch?v=Td1uPq9K--E
https://www.youtube.com/watch?v=kzbiNP2I5v8
https://www.youtube.com/watch?v=wb51uUyProU


Propad stare Grčije

• Najprej Grčijo zasede 
Aleksander Veliki (Velika 
Makedonija), po njegovi 
smrti pa Grčijo osvojijo 
Rimljani. 



Za nas so pomembni Rimljani, zato 
bomo naslednjo šolsko uro 

posvetili le Rimskemu imperiju


