Pri pouku zgodovine začenjamo s novim poglavjem, zato si v zvezke napišite dvovrstični
naslov EVROPSKI ZGODNJI SREDNJI VEK. Pri vsaki temi napišite enovrstični naslov,
ki ga imate navedenega in sledite navodilom oz. rešite naloge, katere lahko skopirate ali pa jih
prepišete, če imate težave s tiskalnikom ali pa vam že zmanjkuje kartuše.
Ne začenjamo samo z novim poglavjem, ampak tudi z novim zgodovinskim obdobjem –
srednji vek (glej spodnjo sliko). Srednji vek se začne s propadom Zahodnorimskega cesarstva
(476). Ker to obdobje traja do 15. st. (1492 Krištof Kolumb odkrije Ameriko), ga delimo na
tri obdobja: zgodnji srednji vek, visoki srednji vek in pozni srednji vek. V letošnjem letu
bomo obravnavali zgodnji in visoki srednji vek. Pričeli bomo z obravnavo zgodnjega
srednjega veka, ki je trajal od 5. st. do 12. st. Prav tako nismo več v obdobju pred
Kristusovim rojstvo in pri navajanju letnic in stoletji ni več potrebno pisati po Kr.
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EVROPSKI ZGODNJI SREDNJI VEK
Kaj je bilo preseljevanje ljudstev
1. V učbeniku (str. 87–88) si preberi poglavje Kdo so bili Germani in Slovani.
Germani
a) Meje rimskega cesarstva so že od 1. st. pr. Kr. ogrožala različna plemena. V bližini rek
Donave in Rena so rimsko cesarstvo ogrožali Germani, katere so Rimljani
poimenovali barbari.
Zakaj so Rimljani Germane poimenovali barbari?
_____________________________________________________________________.

b) Germani so živeli preprosto.
V preglednico vpiši značilnosti življenja Germanov.
Bivališča

Preživljanje

Verovanje

c) Preberi besedilo in odgovori na vprašanje.
Kakšen odnos so imeli Germani do žena?
__________________________________
__________________________________
__________________________________.

d) Dopolni besedilo.
Vrlini, ki sta ju Germani najbolj cenili, sta bili ______________ _______________ in
__________________.
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Slovani
e) Dopolni besedilo.
Slovani so bili razdeljeni na več ______________. Živeli so med _______________
____________ in ______________.

f) Slovani so živeli v plemenskih skupnostih. Skupne zadeve so urejali na javnih
zborovanjih.
V preglednico vpiši značilnosti življenja Germanov.
Bivališča

Preživljanje

Verovanje

2. V učbeniku (str. 88) si preberi poglavje Kdo se je selil po Evropi in poglej video v
katerim ti razložim zemljevid preseljevanja ljudstev.
a) Nekatera germanska plemena so sprejela romansko kulturo in krščanstvo, druga pa so
ostala nomadska. Med sredo 4. in 5. st. so večje skupine germanskih plemen začele
vpadati na ozemlje rimskega cesarstva, ker:


_____________________________________________________,



_____________________________________________________,



_____________________________________________________.

Germanom so sledila tudi druga plemena in posledično se je začelo veliko
preseljevanje ljudstev, ki je trajajo do sredine 7. st.

b) Veliko vlogo pri preseljevanju so imeli tudi Huni.
Kakšna je bila njihova vloga?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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