
Сакодневни живот у прошлости-Слободна наставна активност 

 

 Свакодневни живот у прошлости је Слободна наставна активност, коју деца воле. Она им пружа 

де се упознају са прошлошћу и да покушају да их упореде са садашњошћу. Шта су наши преци имали 

за јеловник,како су се лечили,облачили. Оно што деца воле је опуштање пред наставу. Углавном се 

одвијао у поподневној смени, као двочас. На крају ,након постављеног задатка и презентације, деца 

би играла своје игрице. Углавном је двочас био организовану Информатичком кабинету. 

 Мало нас је спутала Корона, али у плану наставе били су предвиђени кратки излети и да се 

Свакодневни живот и историја осете на лицу места.Надам се да ћемо моћи то да организујемо. 

 Дечији радови и презентације су прелепе. 

Наставница: 

Јелена Дивнић 







 



Društvene igre u Starom Egiptu

,,OS Djura Jaksic” Kovin



Drustvena igra Senet

-Najpoznatija društvena igra iz Starog Egipta je senet ili igra „preticanja”. Ova 

igra je bila popularna od predinastičkog Egipta

-S obzirom na to da su Egipćani verovali da je osoba koja ima sreće u ovoj igri

pod zaštitom bogova, shvatali su je ozbiljno i vezivali za posmrtni kult.

-u grobnicama se prikazuju osobe koje igraju ovu igru, a table za senet sa

figurama su zakopavane sa pokojnicma, kako bi mogli da uživaju u ovoj

zanimljivoj igri i u zagrobnom životu.



P R A V I L A 

• Tabla za igru senet je podeljena na 30 kvadrata: u tri reda po deset polja. Na 

poljima se nalaze simboli od kojih su neki sa dobrom, a neki sa lošom

konotacijom, a sve u skladu sa generalnim egipatskim verovanjima. Ponovno

rođenje je imalo dobru, a voda lošu konotaciju, i tome slično.

• Igra senet je podsećala na mnoge prepreke sa kojima svaki čovek susretne na

putu ka zagrobnom životu. Igrali su je svi slojevi društva — od faraona do 

najsiromašnijih slojeva.



S E N E T 

Društvene igre poput seneta i meneta nam

pokazuju da su drevni Egipćani bili mnogo

više od naše uobičajene slike o 

staroegipatskom društvu: oni su se radovali

životu, slobodnom vremenu provedenom sa

prijateljima i porodicom i u dokolici.



S E N E T   



ISHRANA U SREDNJEM VEKU
Hleb I 
zitarice,meso,povrce,voce I 
poslastice.



HLEB I ZITARICE

Hleb, kao i druga jela pripremana od 

žitarica, kao što su kaše, bili su osnova

srpske trpeze u srednjem veku. Koristili su

se pšenica, ovas, ječam, raž. Hleb se 

pravio od jedne vrste brašna, ali i u 

kombinaciji. Korišteno je i kukuruzno

brašno. Pravile su se kvasne i beskvasne

pogače, pečene na žaru. Hleb se jeo uz

sir i meso.



MESO
Verujemo da je na srpskoj trpezi svinjetina

bila nezaobilazna. Ipak, to nije slučaj. Ona se 

jela, ali ne toliko koliko jagnjetina, posebno

ona spremana u mleku. Srednjovekovni Srbi

uživali su u divljači, dok su junetinu jeli veoma

retko, jer su se krave čuvale kao izvor mleka, 

pre svega, a volovi kao pomoć u radovima. 

Dunavska riba bila je specijalitet, dok se 

morska retko iznosila, jer nije mogla da 

ostane sveža tokom transporta. Živina se 

gotovo nije ni jela, jer su kokoške gajene

zbog jaja. Meso se najčešće kuvalo.



POVRCE

Činjenice potvrđuju da u Srbiji
tokom srednjeg veka nema mnogih
vrsta povrća koje konzumiramo
danas: krompira, paradajza, 
pasulja, tikvica, krastavaca, 
graška boranije. Dostupni su bili
luk, sremuš, rotkvice, zelena
salata. Korištene su i gljive kao što
su vrganj i smrčak i to naročito kod
siromašnog sloja stanovništva.



VOĆE

Poznato je da su Srbi iz srednjeg veka

obožavali poslatice, koje su se pre svega

odnosile na med i voće. Kruške, jabuke, 

borovnice i kupine bile su dostupne, a 

koristile su se i šljive, smokve, trešnje, 

breskve. Osim u svežem obliku, korišteno

je i suvo voće



POSLASTICE

Prva srpska poslastica bila je 

napravljena od sljiva ,brasna I secera. 

Oblikovana je u manje krugove koji su

bili zamotani u list vinove loze,radi

zastite. 



THE END Radile: Milica Nemet

Ana Lukic



MEDICINA U 
SREDNJEM VEKU



Evropska srednjovekovna medicina

• Европска средњовековна медицина, један је од историјских периода у 

развоју медицине на тлу Европе од 5. до 15. века, који се повезују са 

трајањем Византијског царства, од њеног настанка збацивањем Ромула 

Августула (односно нестанка Западног римског царства), до њеног 

нестанка падом Цариграда 1453. године.



Razvoj medicine

У Средњем веку, бар у већем његовом 
периоду; медицинска знања изгледала су 
тако као да је за њих време стало. Наиме 
док су стари Римљани, Грци и Египћани 
непрестано гурали напред медицинско 

знање, након пропасти тих цивилизација, 
замах започет од стране нових 

цивилизација имао је тенденцију 
стагнирања и развоја у неуједначеном 

темпу све до 17. / 18. века.



Proucavanje ljudskog tela

• И поред свих потешкоћа на које је медицина 
Европе наилазила до 14. века, развијали су се и 
универзитети у западној Европи, или неке 
врсте медицинских школа у   којима су студенти 
студирали као мастер лекари. Универзитет у 
Монпељеу и Салерну били су такави 
универзитети. На њима је изучавана и 
анатомија људског тела (али без обдукције 
лешева коју није дозвољавала црква), тако да 
студенти медицине у средњем веку нису били 
потпуно неупућен чињеница о људском телу

• Функцијама телесних органа и природом физиолошкимх 
процеса на овим универзитетима бавили су се истовремено 
филозофи и лекари, али истраживање људског тела је 
осуђивано јер:...није приличило господи. Аугустинус, (354—
430) забранио је обдукцију и анатомско сецирање лешева, и 
као замену препоручио ... Галенову свињску анатомију (како је 
касније она погрдно звана). Међутим све више је изучавана 
анатомија људско тела, а вођене су и јавне расправе које су 
охрабриле многе лекаре да бројна нејасна медицинска питања 
и сопствена открића супротставе ставовима Галена и 
Хипократ. Као резултат све бројнијих супротстављених 
ставова Галену и Хипократу, постигнут је известан напредак у 
медицинском свету у овом периоду.



Историјско виђење средњовековне 

медицине
На европском континенту Средњи век се наставио на период 

завидних достигнућа науке и културе, као и медицине античког 
доба и пост-хипократовског времена. Историјски, средњовековна 

цивилизација профилисала је специфичности филозофских, 
религијских и научних вредности у оквиру тада владајућег класног 

феудалног друштвеног уређења. Очекивани развојни тренд 
достигнутог нивоа ранијих цивилизација на почетку другог 

миленијума замрачен је доминацијом догматских учења.



KRAJ
Radio: Laza Bogdan



NASLOV

Staroegipatska medicina



^

Opsta istorija medicine

Staroegipatska medicina nastala je i razvijala na prostoru dansnjeg Egipta  3-

4.000 pre Hrista iz kultura koja karakterise hijeroglifino pismo, arhitektura 

piramida, kult mrtvih. Medicina se stvarala i ucila u hramovima ( u Saisu, 

Heliopolisu, Memfisu Tebi i dr. ) a obavljali su je svestenici. Tako je tokom 

boravka na prostoru drevnog Egipta, oko 450 godine p.n.e , Herodot o egipatskoj 

kulturi i medicini mnogo toga saznao od svestenika, u Memfisu, Tebi, Helipolisu i Saisu. 

Nesto kasnije on je znacenje podatke o stanju Egipatske medicine i prikupljnje saznanja 

pretocio u svoje zapise u kojima je zabelezio: ‘‘DA U EGIPTU IMA LEKARA ZA 

RAZNE VRSTE BOLESTI“.



STAROEGIPATSKA MEDICINA 



UVOD 

Staroegipatska medicina je period u istoriji

medicine, i raznovrsna i uspešna medicinska

tradicija, koja se razvila tokom tri hiljade godina

duge istorije drevnog Egipta. U starom Egiptu

boginja zdravlja i ozdravljenja bila je Sekmet. Njoj

su upućivane molitve i ponude a egipatski vidari su

lečili simptome.



NASTANAK I RAZVIĆE

Staroegipatska medicina nastala je i razvijala se na

prostoru današnjeg Egipta 3-4.000 godina pre Hrista

iz kultura koju karakteriše hijeroglifno pismo, 

arhitektura piramida, kult mrtvih. Medicina se stvarala i

ucila u hramovima (u Saisu, Heliopolisu, Memfisu Tebi i

dr.) a obavljali su je sveštenici. Tako je tokom boravka

na prostoru drevnog Egipta, oko 450.godine 

p.n.e., Herodot o egipatskoj kulturi i medicini mnogo

toga saznao od sveštenika, u Memfisu, Tebi, Heliopolisu

i Saisu. Nešto kasnije on je značajne podatke o stanju

egipatske medicine i prikupljena saznanja pretočio u 

svoje zapise u kojima je zabeležio:



KARAKTERISTIKE

Egipatska medicina je u velikoj meri magijska, ali sa

magijom se paralelno razvijalo i naučno

razmišljanje u područjima kao što su; medicinska

astrologija, botanika, minerologija, anatomija, 

javno zdravlje ili klinička dijagnostika, što je u ono 

vreme predsvljalo veliki napredak na putu

razumevanja mnogih bolesti

Ovo su instrumenti koji su se koristili u medicini



EBERSOV PAPIRUS

Ebersov papirus prava je fascinacija. Otvara uvid

u veliko carstvo egipatskih ljekarija . Sadrži preko

900 biranih liječničkih recepata i što je detaljnije

studiran izazivao je sve veće čuđenje i

nepodijeljeno divljenje stručnjaka. Ebers je dug 20 

metara koji ima podatke o svim bolestima.



HIRUSKE VESTINE TOG 
DOBA

0 hirurškoj veštini iz tog perioda govore i hirurški

instrumenti napravljeni od bronze nađeni u grobnici

lekara koji se zvao Kar (23. век п. н.e.) Postoje

takode dokazi o hirurskim intervencijama, kao sto

su amputacije prstiju ili udova, kao i tragovi

operacija na lobanji iz tog perioda.

Frakture (prelomi) su takode bile ćest nalaz na

staro-egipatskim skeletima, veoma često leve ulne, 

što bi se moglo protumačiti korisćenjem leve ruke

kao zaštite od udarca štapom.



KRAJ.
Radili

Laza Bogdan i 

Milica Nemet
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