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Зашто су праисторијски
људи осликавали
пећине?
Вероватно зато да би
их украсили, да би се
молили или причали
приче. Користили су
природне боје, које су
правили тако што су
дробили камење или
биљке и које су затим
руком наносили на стене.
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Зашто су Грци измислили
олимпијске игре?
Зато што су били велики љубитељи спортских
подвига. Пре нешто више од 2000 година
измислили су прва такмичења, која су
названа олимпијске
Трчите
марат он?
игре зато што су
Погреш или сте
град!
одржавана у граду
Олимпији.
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Зашто су
Египћани
градили
пирамиде?
Да би у њих ставили
своје владаре фараоне
кад умру. Пирамиде
су, дакле, биле велике гробнице!

Зашто су фараони сахрањивани
заједно са благом?
Зато што су стари Египћани веровали да
после смрти настављају да живе. Да би
фараонима олакшали вечни
живот, стављали су их у пирамиде заједно са свим оним
што би могло да им затреба:
храном, посуђем и драгоценим предметима
од злата и сребра.

ОЛ ИМ ПИ ЈА
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Зашто
постоје мумије?

Зашто су Римљани градили
храмове?
Да би одали пошту многобројним боговима. Подизали
су по један храм
за сваког бога
или богињу.
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Да би бранили свог властелина и
спречили непријатеље да се настане на
његовој територији. ЖивеЗВЕ Ц
ли су опасно
и обично
кратко: иако
су носили
оклоп, често
су гинули!

!

Египћани су веровали да
људи живе и после смрти.
Да се тела не би распала
и да би душе и даље могле
да их настањују, премазивали су их посебним материјалима и умотавали у завоје.
Захваљујући томе мумифицирана тела неких фараона постоје и
дан-данас.

Зашто су се витезови
борили?

Зашто су људи градили
тврђаве?
Да би заштитили властелине и
становништво у случају непријатељске најезде. Тврђаве су се
састојале од високих зидина
званих бедеми. Они су
на појединим местима
имали отворе машикуле
кроз које се сипало врело
уље на нападаче!
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