
7. teden: 4. 5. – 8. 5. 2020 

 

DRUŽBA 

 

Učna vsebina: PRAZGODOVINA – SDZ, str. 90 – 91 

 

Cilj: da spoznaš, kako so živeli ljudje v obdobju prazgodovine. 

 

1. ura: KAKO SO ŽIVELI PRVI LJUDJE? KAMENA DOBA IN DOBA KOVIN. 

 

V preteklih tednih si se že naučil, da preteklost človeštva razdelimo na več zgodovinskih 

obdobij: 

• prazgodovina, 

• stari vek, 

• srednji vek, 

• novi vek, 

• moderna doba ali sodobnost. 

 

Ta teden pa boš podrobneje spoznal PRAZGODOVINO, ki je od vseh obdobij tudi najdaljša in 

predstavlja kar 98% celotne zgodovine. Začne se s pojavom človeka in traja do nastanka 

prvih visokih civilizacij, ko se začne stari vek. 

 

 
Vir: https://quizizz.com/media/resource/gs/quizizz-media/quizzes/ef0974d2-a4b8-422d-9671-45ae0fe72e39 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/media/resource/gs/quizizz-media/quizzes/ef0974d2-a4b8-422d-9671-45ae0fe72e39


Prvi ljudje, ki so bili na videz še vedno podobni opicam, so bili AVSTRALOPITEKI. 

 

 

 
Vir: https://i.zacademic.com/img/big/ru-biological-encyclopaedic-dictionary-2018/domestication.jpg 

 

Ljudje so takrat bili povsem odvisni od narave. Nabirali so rastline in plodove ter lovili živali. 

Orožje za lov so si izdelali sami, na lov pa so hodili v skupini. Iz kamna so naredili PESTNJAKE 

- Pestnjak so držali v pesti in z njim odirali, rezali in razkosavali ulovljene živali. 

 

    
Vir: https://gis.si/egw/ZOS_T03_P06/img/pestnjak2.jpg                        https://gis.si/egw/ZOS_T03_P06/img/pestnjak5.jpg 

 

Kasneje so znali izdelati tudi sulice, kopja, kladiva in sekire. 

 

Sprva so se selili za živalmi, zato so v naravi iskali vedno nova zavetišča, kasneje pa so 

ugotovili, da lahko živali udomačijo. Prva domača žival je bil pes. Naselili so se v manjših 

vasicah in se začeli ukvarjati s POLJEDELJSTVOM (sajenje rastlin) in ŽIVINOREJO (udomačitev 

živali). 

 

https://i.zacademic.com/img/big/ru-biological-encyclopaedic-dictionary-2018/domestication.jpg
https://gis.si/egw/ZOS_T03_P06/img/pestnjak2.jpg
https://gis.si/egw/ZOS_T03_P06/img/pestnjak5.jpg


ZANIMIVOST: Ogenj so odkrili čisto po naključju. V gozd naj bi udarila strela, zato se je le ta 

vžgal in dobili so ogenj. Takrat je ogenj pomenil preživetje, saj so s pomočjo njega kuhali, 

pozimi pa so se tudi ob njem pogreli. 

 

Obdobje prazgodovine delimo na dve obdobji: KAMENO DOBO in DOBO KOVIN. 

 

KAMENA DOBA 

Kamen je bil najpogosteje uporabljen material v času kamene dobe, zato jo tudi tako 

poimenujemo. 

Za več zanimivosti si poglej videoposnetek na spodnji povezavi: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X0mnkpNLbxw 

 

DOBA KOVIN (bakrena, bronasta in železna doba) 

Kasneje v času prazgodovine, so ljudje odkrili rude in iz njih začeli pridobivati kovine (zlato, 

baker, srebro, železo).  

 

 

ZAPIS V ZVEZEK: 

 

PRAZGODOVINA 

 

Je najstarejše obdobje zgodovine človeštva. 

V času prazgodovine so se ljudje ukvarjali z lovom in nabiralništvom, kasneje pa tudi s 

poljedelstvom in živinorejo. Živeli so v jamah in preprostih začasnih prebivališčih. Ogenj jim 

je pomenil zelo pomemben vir za življenje. 

Prazgodovino delimo na KAMENO DOBO in DOBO KOVIN. 

 

Sedaj pa preberi še v SDZ na str. 90 in 91 ter reši naloge. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X0mnkpNLbxw

