
7. RAZRED REŠITVE 1 (16. – 20. 3. 2020) 

  

NASTAJANJE NOVE EVROPE 

             HUNI, ATILA 

 

  

 

 

 

 

 

        GERMANI, RUNE 

 

    

SLOVANI                                                                             ZEMLJANKA 

 

Če imaš čas in možnost si lahko utrinek o življenju Germanov v zgodnjem srednjem veku ogledaš na 

brezplačnih straneh www.iRokusPlus.si ZGODOVINA 7, SREDNJI VEK: GERMANI. 

Utrinek o življenju zgodnjih Slovanov pa na povezavi: http://egradiva.gis.si/web/7.-razred-zgodovina/naselitev-

prednikov  NASELITEV NAŠIH PREDNIKOV. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHihJl7i4LeHWsTWd8-gRL0NQzg0A
http://egradiva.gis.si/web/7.-razred-zgodovina/naselitev-prednikov
http://egradiva.gis.si/web/7.-razred-zgodovina/naselitev-prednikov


NOVE DRŽAVE V SREDOZEMLJU – primer zapisa, ki si ga sam oblikoval in zapisal v zvezek 

VZHODNORIMSKO CESARSTVO – BIZANTINSKO CESARSTVO, Atlas str. 19-21, 24, 27 

Na ozemlju Male Azije in Balkana 

Vladar ima po vzoru rimskih cesarjev neomejeno oblast, podpirajo ga vojska, uradniki in cerkev. 

Vzpon doseže v 6. stoletju, v času vladanja cesarja Justinijana in Teodore; zgradita cerkev svete Modrosti 

(Hagija Sofija). V njegovem času so zapisali zbirko zakonov – Justinijanov kodeks. Uveljavil se je grški jezik, 

pisava in kultura. Od 1054 so pripadali vzhodni ali pravoslavni cerkvi. 

V 13. stoletju država razpade na manjše državice, najpomembnejša je Konstantinopel – Bizanc 

Mesto leta 1453 osvojijo Turki. S tem je konec Vzhodnega rimskega cesarstva. 

 

ARABSKA DRŽAVA, Atlas str. 21, 24, 27 

Na Arabskem polotoku: puščave in oaze, pastirska plemena gojijo ovce in kamele; vodijo trgovske karavane 

do Kitajske. Zelo razvita trgovina. 

Trgovska naselbina je tudi Meka, kjer v 7. stoletju deluje Mohamed. Doživi razsvetljenje in začne širiti vero 

v enega boga – Alaha. Mohamed postane prerok za muslimane. Vera se hitro širi po Arabiji in Mohamed 

združi arabsko ljudstvo. Ker ga nasprotniki preganjajo se preseli v Meko (beg v Meko ali HADŽ) leta 622. 

Začetek štetja let po islamskem štetju! 

Značilnosti nove monoteistične vere: Alah, islam, Koran- sveta knjiga, mošeja, džamija – prostori za verske 

obrede, prepovedano uživanje svinjskega mesa in alkohola; molitev 3/5 krat na dan; ob molitvi na molilni 

preprogi se obrnejo proti Meki. 

Mohamedovi nasledniki so kalifi, ki so osvojili mnogo ozemelj od Atlantika do Indije. Znameniti kalif je bil 

Harun al-Rašid sodobnik Karla Velikega. 

 

Če imaš čas in možnost si lahko utrinek o Arabcih in Mohamedu ogledaš na brezplačnih straneh 

www.iRokusPlus.si ZGODOVINA 7, SREDNJI VEK: ARABCI. 

           Justinijan, Teodora, Hagija Sofija 

                    
oaza                                                    nadangel Gabrijel in Mohamed             Kaaba v Meki, mošeja 

 

Skupaj zmoremo!  Vse dobro želim!                           Renata Lesar Hržič 
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