
ČASOVNI TRAK 

ZGODOVINE

OD ZAČETKA ČLOVEŠTVA DO DANES



ČASOVNI TRAK 
NAŠE 

ZGODOVINE

• Zgodovinska obdobja 
človekovega življenja 
lahko ponazorimo s 
časovnim trakom (grafična 
ponazoritev trajanja 
nekega obdobja). S 
časovnim trakom si lažje 
predstavljamo trajanje 
zaporedja nekega obdobja.s.



NALOGA

• IZDELAJ ČASOVNI TRAK SVOJEGA ŽIVLJENJA.

• SLEDI ZGLEDU (priložen učni list).

• NALOGO NAREDI DO NASLEDNJEGA TORKA.

• LAHKO SI OGLEDAŠ PREDSTAVITVI MARISE IN BLAŽA:

• https://prezi.com/1gl5nyi-1evk/marisa-moj-casovni-trak/

• https://prezi.com/uudvpecyuuzf/blaz-moj-casovni-trak/

https://prezi.com/1gl5nyi-1evk/marisa-moj-casovni-trak/
https://prezi.com/uudvpecyuuzf/blaz-moj-casovni-trak/


prepis: ČASOVNI TRAK ZGODOVINE

prazgodovina                  stari vek                              srednji vek                      novi vek                moderna doba

do leta 3500 pr.n.št.         do leta 476                          do leta 1492                   do leta1918               še traja

MEJNIK:                        MEJNIK:                           MEJNIK:                       MEJNIK:

konča se z nastankom      konča se s propadom         konča se z odkritjem       konča se s prvo       

držav                               Rimskega imperija              Amerike                          svetovno vojno



prepis: 
PRAZGODOVINA

• Dolgo obdobje od začetkov 
človeštva do nastanka prvih 
držav imenujemo 
PRAZGODOVINA. 
Delimo jo na kameno in 
kovinsko obdobje. Človek si 
začne izdelovati orodja in 
orožja, odkrije ogenj, 
udomači živali, se nauči gojiti 
rastline, si začne graditi 
bivališča,..

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

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


prepis:

STARI VEK

• Traja od začetka prvih držav do 
propada Rimskega imperija (veliko 
kraljestvo). To je čas faraonov 
(Egipt), antične Grčije in antičnega 
Rima in obdobje sužnjelastništva. 
Bogatim so služili ljudje-sužnji 
(običajno drugega naroda), ki niso 
imeli pravic in za svoje delo niso bili 
plačani. . 

Oglej si posnetek, v katerem Egipčanska faraonka prihaja v Rim: https://www.youtube.com/watch?v=vB5Wv8IHVf0 

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


prepis:
SREDNJI VEK

• Traja od propada Rimskega 
imperija do odkritja Amerike. Gre 
za obdobje kraljev, graščakov in 
vitezov. Sužnjelastništva ni več. 
Sužnje zamenjajo kmetje – tlačani, 
ki jim graščaki dajo zemljo v 
zameno za en del pridelka in tlako 
(delo na graščakovi zemlji). 
Tlačani so le v malo boljšem 
položaju kot sužnji, saj so 
popolnoma odvisni od graščaka. 

Oglej si posnetek o Erazmu Predjamskem (slovenski Robin Hood):https://www.youtube.com/watch?v=ll1mT_tDC0k 

https://www.youtube.com/watch?v=ll1mT_tDC0k


prepis:

NOVI VEK

• Novi vek traja od 
odkritja Amerike do 
konca prve svetovne 
vojne. Gre za obdobje 
geografskih in 
znanstvenih odkritij, 
kmečkih uporov in 
industrializacije (pojav 
tovarn)

Oglej si posnetek o prvi svetovni vojni: https://www.youtube.com/watch?v=7962PFxv3vU

https://www.youtube.com/watch?v=7962PFxv3vU


prepis:
MODERNA DOBA 
(SODOBNI VEK)

• Traja od konca prve 
svetovne vojne do danes.  
V tem obdobju človek 
odkrije IKT tehnologijo 
(računalnik, pametni 
telefon,..), druga svetovna 
vojna se konča z atomsko 
bombo, človek postane 
vesoljski popotnik, 
nastane Evropska unija,…

Oglej si posnetek o prvem poletu na Luno: https://www.youtube.com/watch?v=cwZb2mqId0A 

https://www.youtube.com/watch?v=cwZb2mqId0A


KATERO OBDOBJE 
TE NAJBOLJ 

ZANIMA?

• Zakaj ravno to 

obdobje?


