




Ľudia sú po stáročia v neustálom pohybe→ z 

rôznych príčin sa premiestňujú z miesta na 

miesto  nedostatok potravy, preľudnenie 

priestoru, zmena klimatických podmienok...

Ľudstvo v pohybe

V praveku sa ľudia premiestňovali z miesta
na miesto hlavne preto, lebo si hľadali obživu

Nezriedka sa stávalo, že to bol pohyb s cieľom
podmaniť si alebo ovládnuť iné národy a dobyť

ich územie





V Európe sa v rozmedzí 3. až 7. storočia 

sťahovali za obživou a bezpečnejším domovom 

celé národy  veľké sťahovanie národov

Sťahovanie národov

Mapa znázorňuje sťahovanie národov

Sťahovanie národov bolo obdobím veľkého chaosu...
ľudia sa presúvali na koňoch a vozoch, bojovali s tými, ktorých

územie chceli obsadiť => boje, skaza, hlad

V tomto období prichádzajú na naše územie aj prví Slovania





V 15. storočí Európania (Krištof Kolumbus –

1492 objavenie Ameriky) objavili nový svetadiel –

Ameriku začalo sa ďalšie sťahovanie národov

Nová zem

Keď Kolumbus v roku 1492 doplával k brehom Ameriky, netušil, že
objavil nový kontinent ...bol v tom, že doplával do Indie => pôvodné

obyvateľstvo Ameriky pomenoval Indiáni

Krištof Kolumbus





Európania sa začali vo veľkom sťahovať na novú 

pevninu...šli za obživou, za lepšími 

podmienkami, ale nezriedka aj utekali pred 

prenasledovaním...

Amerika (Nová Zem) 

Mapa Ameriky

Temnou stránkou osídľovania
Ameriky bolo vyvražďovanie 

pôvodného obyvateľstva - Indiánov

Indiáni 

Indiáni boli vytláčaní do neúrodných oblastí, 
umiestňovaní do rezervácií => niektorí sa bránili  =>

vyvražďovanie





 Indiáni sa odmietli nechať zotročiť a preto belosi 

začali do Ameriky dovážať z Afriky na 

najťažšie práce černochov...

Otroci a otrokári 

Otrokári sa správali k otrokom neľudsky...napr. aby ich
rozoznali značili si ich horúcim železom 





Mnohí Európania sa do Ameriky sťahovali za 

prácou ešte aj v 19. a 20. storočí...odišlo tam aj 

veľa Slovákov ➔ doma nemali prácu, a tak si ju 

hľadali aj za „veľkou mlákou“

Za prácou

V roku 1845 vypukol v Írsku hlad,
ktorý vyhnal z vlasti viac ako

jeden milión Írov...mnohí z nich odišli
do USA 





Približne pred dvesto rokmi sa začali 

Európania usádzať aj v Afrike, kde si vytvorili 

vlastné kolónie

Domáce obyvateľstvo si podrobili a využívali ho 

ako lacnú pracovnú silu

Koloniálne panstvo

Kolónie =  krajiny ovládané a využívané
cudzím štátom

Kolónie v Afrike
Až v 20. storočí sa 

Európania vzdali kolónií



Nelson Mandela

Prezident Juhoafrickej republiky (JAR)
bojovník za slobodu a zrovnoprávnenie

pôvodného obyvateľstva JAR...
dlhé roky si odsedel vo väzení

Nositeľ Nobelovej ceny 

Apartheid je výraz označujúci najmä 
rasistickú politiku takzvaného 

oddeleného spolužitia obyvateľov 
rôznych rás

Bojovník proti 
apartheidu





V 20. storočí donútili ľudí k pohybu dve veľké 

svetové vojny – I. svetová vojna (1914 – 1918) 

a II: svetová vojna (1939 – 1945) ľudia 

utekali pred terorom, hladom, mučením, 

prenasledovaním, či zavlečením do 

koncentračných táborov...

Vojny a pohyb ľudí

Koncentračný tábor



Pohyb obyvateľstva prebieha neustále 
=> aj v dnešnej dobe sa ľudia presúvajú 
→ napr. za prácou, vzdelaním, rodinou...


