ZGO 7. R - 9. teden pouka na daljavo
Draga učenka, dragi učenec !
Pred nami je že 9. teden pouka na daljavo.
Prejšnji teden ste opravili preverjanje znanja iz zgodovine, po mailu pa ste tudi že prejeli dosežene točke in
oceno.
Če ti kar koli ni jasno ali imaš dodatna vprašanja, mi lahko sporočiš na mail, ki se glasi : darja@gorup.eu
Glede zaključne ocene pri predmetu je še prezgodaj za govoriti. Vse ocene bom pregledala, tudi zabeležke
v moji redovalnici glede domačih nalog in bomo o ocenah kdaj drugič govorili. Nekatere učence bom
gotovo še pozvala, da mi pošljete določene naloge, mogoče bo kdo po potrebi tudi še vprašan. O vsem tem
boste učenci obveščeni poimensko. Zato je vaša naloga, da še naprej tako lepo delate po navodilih, kot ste
do sedaj.
Delo nam gre SUPER !!! od rok.
Navsezadnje smo šele v sredini maja in čaka nas še dober mesec skupnega dela.

Ta teden bomo nadaljevali z novo snovjo.
Končali smo z rimsko državo in spoznali, da je leta 476 propadla zahodnorimska država. Istega leta je bilo
v zgodovini konec starega veka in se je začel srednji vek. Naše prihajajoče snovi bodo torej govorile o
srednjem veku.
Odpri učb. na str. 85 in napiši velik naslov, pod njim pa še manjšega :

SREDNJI VEK
PRESELJEVANJE LJUDSTEV
Zapiši kar k prvi točki ta podatek :
1. Srednji vek je zgodovinsko obdobje, ki se začne s propadom zahodnega dela Rimskega cesarstva
l. 476 in se konča z odkritjem Amerike l. 1492.
Delimo ga na zgodnji, visoki in pozni srednji vek.
Za to obdobje imamo malo zgodovinskih virov. Gre zlasti za izkopanine v grobovih, ostanke bivališč ali pa
redke rokopisne zapise.
Prav najdbe v grobovih nam govorijo o tem, da so bila barbarska
ljudstva, ki so poselila nekdanji Rim, spretna v kovaštvu.
Poleg orožja so arheologi odkrili v številnih germanskih grobovih
okrasne predmete, sponke, nakit …, kar nam vse govori o tem,
da je bila družba teh ljudi že razslojena.

Ozri se v učb. na str. 86 in preglej fotografije izkopanih grobnih dodatkov.
Rimsko cesarstvo so že od 1. stol. pr. n. št. napadala sosednja plemena, ki so živela ob njegovih mejah.
Najbolj nevarni so bili Germani, ki so živeli ob reki Ren in Donavi. Ker niso znali latinščine in tudi živeli so
preprosto, so jih Rimljani imenovali barbari.
Oglej si zemljevid, ki nam kaže pradomovino Germanov in poti njihovih preseljevanj
in preberi uokvirjeno besedilo desno ->

Germani so najprej živeli na širšem
območju ob Renu, Odri in Labi v današnji
severni Nemčiji in južni Skandinaviji.
Preseljevati so se začeli zaradi
pomanjkanja rodovitne zemlje in pritiska
Hunov. Pripadali so različnim ljudstvomGoti, Vandali, Langobardi, Franki…
Po imenih nekaterih germanskih ljudstev,
ki so se preseljevala v srednjem veku, so še
danes poimenovane različne pokrajine
Evrope. Tako je Anglija dobila ime po
Anglih, španska pokrajina Andaluzija pa po
Vandalih. Srednjeveška Frankovska država
je dobila ime po Frankih-danes je to
Francija.

Preberi iz učb. o Germanih (str. 87) in naredi zapis k 2. točki :
2. Germani
- Napiši, kje so prvotno živeli, kako, katere vrline so cenili in katere bogove so častili.
Seliti pa so se začeli tudi naši predniki – Slovani.
Pradomovina Slovanov je bila za gorovjem Karpati. Tam živeči Slovani so bili razdeljeni v več plemen.

Njihova pradomovina je obsegala porečje velikih rek : Dneper,
Dnester, Visla.
Eni Slovani so se razselili na vzhod -> vzhodni Slovani (Rusi,
Belorusi, Ukrajinci).

Eni so odšli na zahod -> zahodni Slovani (Čehi, Poljaki Slovaki).
Tretja skupina Slovanov pa je šla na jug -> južni Slovani (to so
naši predniki : Slovenci, Hrvati, Srbi, Črnogorci, Makedonci in
Bolgari).

Preberi iz učbenika o njihovem življenju v pradomovini in zapiši k naslednji točki :

3. Slovani
- Napiši, kje so živeli prvotno, s čim so se ukvarjali, v kakšnih kočah so živeli in kakšna božanstva
so častili.
Od 4. stol. dalje so začele večje skupine germanskih ljudstev vpadati na ozemlje rimskega cesarstva.
Vzrokov je bilo več :
-

umikali so se pred Huni,
iskali so rodovitno zemljo,
pritegnilo jih je bogastvo rimskega imperija …

Sledila so jim še druga ljudstva -> obdobje imenujemo čas preseljevanja ljudstev.
Zapiši :
4. Obdobje med 4. in 7. stol. označujemo za obdobje preseljevanja ljudstev.
Sprožili so ga Huni, nomadsko ljudstvo iz srednje Azije, ki so l. 375 prodrli v Evropo in povzročili
premike Germanov (Goti, Vandali, Langobardi, Franki) proti zahodu. Pradomovino so zapustili tudi
Slovani. Iz srednje Azije so v Evropo vdrli tudi Obri ali Avari -> Začel se je propad rimskega imperija.
Oglej si smeri
selitev :
-

Germanov
Slovanov
Hunov

Z Evropo, S Afriko
in kasneje Rim so
oplenili germanski
Vandali.
Poznaš izraz
vandalizem ?

Dodaj še zadnjo točko :
5. Posledice selitve ljudstev :
- Evropa je dobila novo podobo,
- Propad Z Rima,
- življenje v rimskih mestih je zamrlo, gospodarstvo je nazadovalo.

