ZGODOVINA 7

OŠ Hinka Smrekarja

učitelj Sebastjan Abbad

Pozdravljeni,
v tem tednu bomo pričeli z novim zgodovinskim obdobjem srednji vek. Za vas sem
pripravil zapis v zvezek, ppt predstavitev z nagovorom in odgovori na vprašanja pri
ponavljanju in utrjevanju Rimska država. Če imaš kakšno vprašanje mi lahko pišeš na
sebastjan.abbad@guest.arnes.si
Zgodovinski pozdrav

Navodila za delo:
OBVEZNO
-zapis v zvezek (zapis najdeš spodaj oziroma na strani 2)
DODATNO
-ppt predstavitev z nagovorom, ki je na naslednji povezavi (ppt ne prepisuješ, le
prebereš) https://drive.google.com/file/d/1KOiKX4CieET2iaZSp84RPKltiRvk2PB/view?usp=sharing
-v zgodovinskem atlasu poglej kam so se preseljevali Germani, Slovani, Huni
-preveri odgovore na vprašanja ponavljanje in utrjevanje Rimska država (spodaj na
strani 3)
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ZAPIS V ZVEZEK

Najprej zapiši zelo velik naslov

SREDNJI VEK
OD 476 DO 1492

ZGODNJI SREDNJI VEK (5.-9. stoletje)
VISOKI SREDNJI VEK (10.-13. stoletje)
POZNI SREDNJI VEK (14.-15. stoletje)

Naslov učne ure PRESELJEVANJE LJUDSTEV
1. Selitev ljudstev
Potekalo je od 4. do 7. stoletja. Ljudstva se preseljujejo na ozemlje rimskega
cesarstva.
2. Vzroki za preseljevanje
-umik pred Huni,
-iskanje rodovitne zemlje zaradi pomanjkanja hrane,
-milejše podnebje,
-bogastvo rimskega imperija.
3. Germani
Pradomovina: severna Evropa
Germanska plemena: Vizigoti, Ostrogoti, Franki, Vandali, Svebi, Sasi…
Moški so bili vojaki, ženske pa so delale na polju. Ženske so v germanski družbi
spoštovane. Častili so naravne pojave in številne bogove (Thor, Odin, Freya…)
4. Slovani
Pradomovina: med današnjo Ukrajino in Karpatskim gorovjem.
Živeli so v plemenskih skupnostih. Bili so poljedelci in živinorejci. Častili so naravne
pojave in številne bogove (Lada, Svarog, Dažbog…)
5. Huni
Mongolski nomadi iz srednje Azije, ki so se začeli naseljevati ob reki Donavi in Ren,
ter povzročili selitve Germanov. Dobri konjeniki in lokostrelci
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ODGOVORI (5. teden): PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE RIMSKA DRŽAVA
1. Na severu so živeli Galci in Veneti, v osrednjem delu Etruščani in Italiki (Latini,
Sabini...) na jugu Grki in Kartažani.
2. Mišljen je opis legende o volkulji, ki je našla in dojila dvojčka Romula in Rema ter
kasnejši spor Romula in Rema... Romul ubije Rema in postane prvi rimski kralj.
3. Rimsko republiko sta vodila 2 konzula, zakone je sprejemal senat (patriciji), vsi
svobodni moški Rimljani so volili v ljudski skupščini. Izvolili so tribuna, ki je v senatu
zastopal pravice plebejcev. Imel je pravico veta.
4. Rimski legionar ima: čelado, kratek meč, ščit, verižno srajco, kopije, sandale,
tuniko.
5. Vzroki za punske vojne so želje Rimljanov, da dobijo Sicilijo in pomorsko trgovino
od Kartažanov. Posledica vojn je, da Rimljani zavladajo v zahodnem Sredozemlju.
6. Spremembe so gospodarske, politične in družbene. Opis je v U na strani 65.
7. Julij Cezar postane dosmrtni diktator, uspešen vojskovodja, znan po reformi
koledarja...
8. Prvi cesar je Avgust, ostali cesarji Neron, Trajan, Mark Avrelij...
9. Za cesarja Trajana največji obseg: Britansko otočje - meja Škotska, reka Ren, reka
Donava, Romunija, Mala Azija, Sirija, Palestina, S Afrika do Sahare.
10. Slo ozemlje je razdeljeno na 3 dele: regija X Italija, provinca Norik, provinca
Panonija
11. Slovensko ozemlje ima dvojen pomen za Rimljane: gospodarski in vojaški.
12. Dosežki so mostovi, ceste, slavoloki, akvadukti, mozaiki, filozofija, kartografija,
pravo....
13. Problemi so politični, gospodarski, vojaški družbeni. Opis imaš na strani 68 v U.
14. Reforme cesarja Dioklicijana: razdelil cesarstvo na 2 dela (vzhodni in zahodni
del); reforme Konstantina: sedež preseli v Konstantinopel in združi cesarstvo.
15. Pojmi (poišči razlago v učbeniku).
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