
 

V zadnjih izdajah smo brali in obču-
dovali zgodovino človeštva. Zadnji 
del serije se ukvarja s sodobnostjo. 

Življenje ljudi se je v zadnjih sto le-
tih bolj dramatično spremenilo kot v 
vsej prejšnji zgodovini.

Dve svetovni vojni sta povzročili 
družbene spremembe. Zdaj na pri-
mer tudi ženske opravljajo dela, ki so 
jih prej samo moški.

Boljše zdravstvo in boljše življenj-
ske razmere pomagajo, da ljudje zdaj 
dlje živijo kot v preteklosti.

Vse dežele sveta zdaj povezujejo 
železnice, ceste, ladijske in letalske 
linije. V ZDA je na primer toliko cest, 
da bi lahko več kot 150krat obkrožili 
zemljo. 

Lahko si ogledamo druge dežele 
in spoznamo druge ljudi. Tudi blago 
zelo enostavno prodajamo in trgu-
jemo z drugimi državami in ljudmi. 
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Danes potrebuje veliko letalo iz An-
glije v Avstralijo približno 20 ur – 
pred letalom so potrebovali za isto 
pot z jadrnico šest mesecev.

Tako zdaj vsak lahko enostavno in 
poceni »osvaja« svet. Vesoljske ladje 
raziskujejo celo vesolje in pošiljajo 
podatke na zemljo. Leta 1969 je veso-
ljec Neil Armstrong stopil na mesec. 
Okrog zemlje kroži mnogo satelitov. 
Preko teh satelitov prenašamo danes 
obvestila, televizijske programe in 
seveda telefonske pogovore po vsem 
svetu. Nekoč so prišle novice na dru-
gi konec sveta šele po nekaj tednih 
ali mesecih. Zdaj jih dobimo zelo hi-
tro večkrat na dan s časopisi, radiom, 
televizijo ali pa preko interneta.

Prej so morali ljudje loviti ali na-
birati sadeže – zdaj pa nakupujemo 
v velikanskih trgovinah. Hrana je 
že stehtana in zavita. Izbira je veli-
ka – od svežega sadja do mesa, rib in 
raz nih pijač. Celo pozimi dobiš jago-
de, črnice in gobe. Veliko hrane, ki 
je niso prodali, pa enostavno vržejo 
stran.



 

Doma ima vsaka hiša hladilnik, v ka-
terem ostaja hrana sveža. Če hrano 
zmrznemo, jo lahko prevažamo s to-
vornjaki ali ladjami zelo daleč – zato 
lahko imamo doma tudi lososa iz Ka-
nade ali meso iz Argentine. Seveda 
imamo doma v kuhinji tudi mnogo 
električnih strojev, ki nam olajšajo 
delo v kuhinji. Vsak dan lahko jemo 
meso, prej so jedli meso samo ob pra-
znikih.

Približno tretjina človeštva na Zem lji 
živi v mestih in velemestih. V mestih 
najdejo delo in ugodna življenjska 
okolja. Vselej več ljudi hoče živeti v 
mestih. V mnogih mestih so zato 
zemljišča zelo draga in gradi se »v 
nebo« – v mestih je veliko nebotič-
nikov. Seveda imajo v mestih manj 
zelenih površin kot na podeželju in 
zrak je bolj osnažen – kljub temu bo v 

prihodnosti živelo več ljudi v mestih 
kot na podeželju.

Zgodovina človeštva se še ni konča-
la in prihajamo v zelo zanimivo ob-
dobje. Človek bo moral v bodoče bolj 
paziti na naravo, saj vsak ve, da brez 
zdrave narave ni življenja, ni gozda, 
ni živali. Naravo so v zadnjih časih 
zelo onesnažili in mislili, da ni del 
človeštva in da nima nič opraviti z 
razvojem ljudi. Vendar se vselej izka-
že, da je to napačno mišljenje.


