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Pomlad je čas, ko delo na gradbišču 
spet zaživi. Marsikje gradijo nove 
hiše, kjer bodo potem ljudje stanova-
li. Vedno nove oblike stavb lahko vidi-
mo. Vasi in mesta pa venomer rastejo.
 Pa poglejmo, kako se je vse začelo! 
Zgodovina nas uči, da so prva mesta 
nastala v Aziji. Dokler so se ljudje 
preživljali z lovom, so živeli v šotorih 
ali naravnih votlinah. Ko pa so se na-
učili delati na polju, niso več potovali 
kot nomadi po svetu. Naselili so se na 
mestu, kjer so lahko pridobivali hra-
no. To se je zgodilo že pred več tisoč 
leti. Zdaj pa v mestih živi že več kot 
polovica vseh ljudi na svetu. Lahko bi 
našteli, katera so največja mesta sve-
ta. Leksikon ali računalnik nam to kar 
hitro povesta. Eno od teh velemest je 
npr. Tokio na Japonskem, kjer živi 
menda nad 20 milijonov prebivalcev.
 Ali veste, katero mesto je dobi-
lo ime po neki grški boginji? To so 
Atene, grška prestolnica. Boginja pa 
je seveda slavna Atena, hči najvišje-
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ga boga Zevsa. V Atenah stoji veliko 
svetišče ali tempelj Partenon, ki je 
posvečen Ateni. Dviga se nad mestom 
in je nastalo že v 5. stoletju pred na-
šim štetjem. Najboljši arhitekti in ka-
mnoseki so delali tam. Na tisoče suž-
njev je moralo pomagati pri prevozu 
težkih marmornatih blokov.
 Iz starega Egipta so znane pira-
mide, grobnice kraljev ali faraonov. 
Gradnja piramide je bila nadvse te-
žavna. V kamnolomu je delalo več kot 
tisoč delavcev in klesalo velikanske 
kamnite bloke. Kako so jih spravili 
brez vozov na gradbišče, si le težko 
predstavljamo. Kako so potem zidali, 
pa še teže. Ilustrirana knjiga nam to 
lahko razloži. Tudi stari Rimljani so 
bili dobri gradbeniki. Nadvse so lju-
bili gledališče. V Rimu je znan npr. 
kolosej, kjer so se odvijale dirke, pa 
tudi gladiatorske igre z divjimi žival-
mi. Tudi marsikje drugod še danes 
stojijo kamniti ostanki iz časa sta-
rih Rimljanov. Vendar poznamo tudi 
danes poleg stanovanjskih hiš vrsto 
slavnih zgradb. Cerkve in gradovi 
so npr. imenitni templji in stavbe iz 
preteklosti. Stolpi in nebotičniki ter 
templji igre, športa in nakupovanja 
današnjih dni pa nas danes vedno 

spet vabijo na ogled in obisk.

Hiše, 
domovi in
templji


