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I. OTROCI IN ŽIVLJENJSKA 
DOBA

• Kmečki otroci so že pri ______ letih odšli od doma za 
zaslužkom. Nekateri so delali pri __________, drugi v 
________ ali v _______(kjer je bilo delo tudi najtežje). 
Otroško delo so spodbujali in podpirali tudi ________. 
Otroke bogatejših staršev in plemičev so vzgajale 
______ in ________. Še pred 10. letom so jih poslali v 
___________ šole ali pa so jih na domu učili________. 

• Polovica kmetov je že do 25. leta umrla, ostali pa so 
umrli okrog 40. leta. Plemiči in bogati meščani so umirali 
okrog 50. leta. Živeli so torej 10 let dlje kot kmetje.



  

II. 
MESTNO 
ŽIVLJENJ
E
MESTO PARIZ LETA 1607



  

II. MESTNO ŽIVLJENJE

1. Število prebivalstva je naraščalo. Sicer je 
bilo več smrti kot rojstev, vendar so se v 
mesto ves čas naseljevali ljudje s 
podeželja, kar je večalo število 
meščanstva.

1. V velikih mestih, ki jih je bilo v Evropi 12, 
je bilo okrog 100 000 ljudi.



  

II. MESTNO ŽIVLJENJE

3. Ker je bilo mesto obdano z obzidjem se je 
lahko povečevalo le navzgor – z gradnjo 
večnadstropnih hiš.

4. Revnejše hiše so bile iz ilovice ali lesa, 
bogatejši meščani pa so imeli zidane hiše 
z več prostori. Nekateri so imeli 
zastekljena okna. 



  

5. Ni bilo kanalizacije in odtokov, mestne 
razsvetljave, pločnikov in vodovodov. 

6. Mestne ulice so bile zelo ozke, 
netlakovane, umazane polne smeti in 
nesnage. Morali bi jih čistit meščani pa jih 
ponavadi ne. 

II. MESTNO ŽIVLJENJE



  

7. Vodo je bilo v mestu zelo težko dobiti, ker 
je primanjkovalo črpalk in vodnjakov. 

8. V mestu so bile javne zgradbe – ponavadi 
cerkve in parlament ali sedež stanov. Te 
so bile narejene po arhitekturnih načrtih, 
zidane iz klesanega kamna in so jih 
obnavljali. 

II. MESTNO ŽIVLJENJE
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III. HIGIENA IN BOLEZNI
• Niso se umivali, ker so mislili, da je to škodljivo. 

Zjutraj so le obrisali obraz in roke v mokro 
brisačo. 

• Vse bolezni so zdravili tako da so bolniku puščali 
kri. Mislili so, da bo slaba kri odtekla in bo človek 
potem spet zdrav. 

• Niso se umivali, ni bilo kopalnic in WC-jev, zato 
je bilo vse umazano. Niso uporabljali spodnjega 
perila ali posteljnine, …

• Tudi na dvoru se niso umivali. Uporabljali so 
razne pudre in parfume, da so z dišavami prekrili 
smrad. Ni bilo kopalnic ali WC-jev. 



  



  



  

IV. NAVADE IN RAZVADE
• Začeli so redno uporabljati vsak svojo 

vilico in ostali pribor, imeli so vsak svoj 
kozarec in krožnik. 

• Kava, čaj in kakav.
• Kmalu se je ta navada razpasla po celi 

Evropi, vladarji pa so jo obdavčili, da bi 
zaslužili, čeprav so jo sprva hoteli 
prepovedati. 

• Plemiči so hodili na plese, v gledališča in 
opere, igrali so biljard. Kmetje so kartali in 
kockali, kegljali ter prirejali svoje veselice. 


