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Kako so selitve ljudstev spremenile Evropo 

1. V učbeniku (str. 89) si preberi poglavje Rimski imperij so poselila nova ljudstva. 

a) Huni so začeli v drugi polovici 4. st. napadati Zahodnorimsko cesarstvo. Njihovo 

pustošenje in ropanje po zahodni Evropi se je nadaljevalo tudi v 5. st., dokler niso bili 

poraženi v Galiji (del zahodne Evrope, ki je v rimski dobi obsegal današnjo Francijo, 

Luksemburg, Belgijo, večino Švice, zahodni del Italije in del Nizozemske ter Nemčije 

na levem bregu reke Ren). 

Preberi besedilo in odgovori na vprašanji. 

 

Pod vodstvo katerega kralja so se v 5. st. 

bojevali Huni? 

Pod vodstvom kralja Atile. 

Kateri ljudstvi sta se združi v boju proti 

Hunom? 

Germani in Rimljani. 

 

b) Germanski in slovanski vpadi na rimsko ozemlje so se po porazu Hunov nadaljevali. 

Dopolni besedilo. 

Slovanska plemena so od 6. st. dalje vpadala na ozemlje Vzhodnorimskega cesarstva. 

Južni Slovani so prišli do južnega dela Grčije in se ustalili na Balkanskem polotoku. 

Zahodni Slovani so se usmerili proti Poljski, Vzhodni Slovani pa proti severu in 

Rusiji. 

 

2.  V učbeniku (str. 89–90) si preberi poglavje Nastajanje nove Evrope. 

a) Preseljevanje ljudstev je v Evropi povzročilo številne spremembe. 

Navedenim spremembam pripiši njihove značilnosti. 

Politične spremembe Gospodarske spremembe Kulturne spremembe 

- Ozemlje Zahodnorimskega 

cesarstva so si razdelili 

Germani. 

- V Zahodni Evropi je upadel 

obseg obrti in trgovine. 

- Ponovno se je uveljavila 

- Vedno manj ljudi je bilo 

pismenih, v glavnem le še 

duhovniki. 
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- Nastala so številna 

germanska kraljestva, ki so 

se med seboj bojevala. 

- Vzhodnorimsko cesarstvo – 

Bizantinsko cesarstvo se je 

ohranilo do 15. stoletja. 

- Bilo je središče živahne 

trgovine. 

blagovna menjava. 

- Večina mest je propadla.  

- Večina je živela na 

podeželju in se ukvarjala s 

kmetovanjem. 

- Uveljavili so se germanski 

jeziki. 

- Latinski jezik se je ponekod 

preoblikoval v nove jezike – 

romanske. 

- Krščanstvo se je ohranilo le 

v Italiji in Bizantinskem 

cesarstvu. 

 

b) S preseljevanjem ljudstev v Evropi se začenja novo obdobje – srednji vek, ki ga 

razdelimo na: 

 zgodnji srednji vek (5.–9. st.), 

 visoki srednji vek (10.–13. st.), 

 pozni srednji vek (14.–15. st.). 


