Sedmošolci pozdravljeni!
Ponovno smo skupaj!
Majsko vreme se zaenkrat še ni najbolj »majsko odrezalo«
, je pa zato tvoje razpoloženje najbrž tako
. Mi se bomo kljub vsemu: koronavirus- covid 19, toplo vreme, naveličanost, zdolgočasenost …; še
posvetili nekaj poglavjem zgodovine, ki nas čakajo, da jih odkrijemo.
Prejšnji teden smo obravnavali: zemlja je največje bogastvo. Tukaj imaš dve nalogi za ponavljanje.
Prepiši/ prilepi ju v zvezek in reši.
Vir: https://folio.rokus-klett.si/?credit=ZGO7DZ&pages=92-93, pridobljeno 24. 5. 2020

Danes bomo spoznali mesta v srednjem veku. Učno snov prepiši/prilepi v zvezek.

MESTA – SREDIŠČA OBRTI IN TRGOVINE
Učbenik str. 84-85, Atlas str. 29-32
Z napredovanjem kmetijstva in obrti je bilo na voljo več pridelkov in izdelkov, zato se je ponovno razvila
trgovina. Potujoči trgovci so ljudi oskrbovali z dobrina. Zametki srednjeveških mest so nastajali na: križiščih
poti, ob prehodih čez reke, ob vznožju gradov.

1. Nastanek srednjeveških mest:
•

Nadaljevanje starih antičnih mest

•

Od 9. st. v Evropi srednjeveška mesta – ostro ločena od podeželja; ustanovi jih zemljiški
gospod, niso vključena v zemljiško gospostvo

2. Uprava in gospodarstvo mest:
•

Mesto sta upravljala mestni svet + predstojnik

•

Glavne dejavnosti prebivalcev mest: obrt, trgovina, denarni posli

•

Obrtniki so se povezovali v poklicna združenja= CEHE (pravila!)

3. Prebivalci mest:
•

Povprečno je bilo med 2000-3000 prebivalcev

•

Bili so osebno svobodni; Katere poklice so opravljali?

•

V mestu so živeli tudi nemeščani: hlapci, dekle, berači ponekod v ločenih delih mesta = geto

4. Videz mest:
•

Mesta so imela: obzidje, obrambne stolpe in jarek

•

Ozke ulice, večnadstropne lesene hiše

•

Trg z mestno hišo (rotovž), zvonik; cerkev, samostan, špital (bolnišnica), vodnjak

. Mesta na Slovenskem:
•

Mestne pravice pridobljene največ v 13. in 14. st.

•

Na Slovenskem je bilo 23 mest in okoli 70 trgov

•

Srednjeveška mesta se razvijajo na novo

•

Mestni sodnik/župan – načeluje mestu

•

Primorska mesta – nadaljevanje antičnih naselbin, načelnik – podestat, zakonik-statut

Za konec pa ponovi o življenju kmetov v srednjem veku.
Prepiši/ prilepi ju v zvezek in reši.
Vir: https://folio.rokus-klett.si/?credit=ZGO7DZ&pages=94-95, pridobljeno 24. 5. 2020

NEOBVEZNO: če imaš čas in te zanima življenje v srednjeveškem mestu na slovenskem, si lahko v arhivu
MMC SLO (prijava) ogledaš slovenska, dokumentarno-igrana filma o Škofji Loki (26 min) in Piranu (43 min).

Vse dobro ti želim! Renata LH

