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Kaj se je dogajalo ob preseljevanju na vzhodnoalpskem prostoru 

Za začetek si poglej video ZGO 7: Sloveni v vzhodnih Alpah, 

https://www.youtube.com/watch?v=bv9D57oWSFw. 

V času preseljevanja ljudstev so se poleg germanskih ljudstev preseljevali tudi Huni, Avari in 

Slovani. Njihova glavna smer preseljevanja je bilo Zahodnorimsko cesarstvo. Začetek 

preseljevanja smo obravnavali v poglavju Kaj je bilo preseljevanje ljudstev (U: str. 87–88). 

Znanje si lahko osvežiš s pomočjo videa Kaj je bilo preseljevanje ljudstev (naloženega imaš 

na Google Drive). 

1. V učbeniku (str. 98) preberi poglavje Naselili so se Slovani. 

Slovani so se na današnje slovensko ozemlje naseljevali od srede 6. do srede 7. st. S severa 

so se na današnje slovensko ozemlje naseljevali Zahodni Slovani, z juga pa Južni Slovani. Ker 

so se naselili v prostoru vzhodnih Alp, jih imenujemo tudi alpski Slovani. 

a) Do kod se je raztezal prostor poselitve Slovanov? 

 Na severu ______________________________, 

 na jugu ________________________________, 

 na zahodu ______________________________, 

 na vzhodu ______________________________. 

 

b) V procesu naseljevanja je na današnjem slovenskem ozemlju prihajalo do mešanja 

slovanskih prebivalcev s staroselci. 

Odgovori na kratko. 

 Kdo so bili staroselci? __________________________________________________. 

 Kaj so Slovani prevzeli od staroselcev? _____________________________________. 

 

c) Dopolni besedilo. 

Alpske Slovane so nenehno ogrožali __________, ki so imeli središče v ___________ 

____________. Da bi se pred njimi lažje ubranili so se v 7. st. s plemeni povezali v 

____________ _______________ ____________, ki jo je vodil kralj __________. 

Zveza je bila prva znana slovanska politična tvorba v srednji Evropi. 

https://www.youtube.com/watch?v=bv9D57oWSFw
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2. V učbeniku (str. 99–100) preberi poglavje Nastala je Karantanija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopolni besedilo. 

Karantanija je bila prva državna 

tvorba na ozemlju ____________ 

_________. Povsem samostojna je bila 

od srede ___ st. do srede ___ st. Njeno 

središče je bilo na __________ 

__________. V Karantaniji so kneza 

potrdili s posebnim obredom 

________________. Obred je potekal 

ob ____________ _____________ ob 

_______________ ______________ 

vse do 15. st. 

Dopolni besedilo. 

Karniola je bila slovanska politična tvorba, ki se je nahajala južneje 

od Karantanije, na ozemlju današnje _____________ in 

____________. V 8. st. je bila priznana oblast ____________. 

Prebivalstvo Karantanije je bilo 

razdeljeno na družbene skupine. 

Piramido dopolni z družbenimi 

skupinami. 
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3. V učbeniku (str. 100) preberi poglavje Razširila se je krščanska vera. 

Karantanijo so v prvi polovici 8. st. ogrožali Avari. Knez je za pomoč v boju proti njim 

zaprosil sosednje Bavarce. Skupaj so Avare premagali. 

a) Kaj so morali Karantanci v zameno za pomoč Bavarcev priznati in sprejeti. 

 Priznali so _____________________________________________. 

 Sprejeli so _____________________________________________. 

 

b) Odgovori na kratko. 

 Katera nadškofija je poslala prve duhovnike in škofa __________________________. 

 Kateri škof je bil prvi med Karantanci? __________________. 

 Po kateri metodi so duhovniki spreobračali ljudi? ______________________. 

 Kako je spreobračanje ljudi potekalo? ___________________________. 

 V katerem jeziku so duhovniki širili novo vero? ___________________________. 

 

c) Zaradi širjenja krščanske vere je prišlo med salzburško in oglejsko nadškofijo do 

spora. Slednjega sta rešila papež in cesar Karel Veliki, ki je reko Dravo leta 811 

določil za mejno reko. 

Odgovori na kratko. 

 Katera nadškofija je vero širila južno od meje? __________________________. 

 Katera nadškofija je vero širila severno od meje? __________________________. 


