
Sedmošolci pozdravljeni! 

Takole začenjamo še v 11. tednu pouka, ko se bomo v sredo končno videli tudi v šoli.            

Posamezniki ste srednjeveške teme zelo dobro in lepo pripravili v vaših predstavitvah za oceno. Pri 

prebiranju in pregledovanju sem povečini zelo uživala, še posebej tam, kjer ste izbrano temo raziskovali z 

zanimanjem in radovednostjo! 

Ker ste pripravili res zanimive stvari, bi bile poučne tudi za vaše vrstnike. Vabim vas, da ko bomo imeli uro v 

šoli, kratko predstavite pripravljeno tudi sošolcem. PPT-je imam shranjene, tako da bi jih jaz predvajala, vi 

bi jih pokomentirali.  

V šoli bom tudi zaključila ocene in pridobila ustno oceno posameznikov, ki je morebiti še niste pridobili. 

Danes bomo spoznali novo učno snov. 

 Snov zapiši/prilepi v zvezek. 

 

SAMOSTANI 

Učbenik str. 86-87, atlas str. 25, 31 

 

V času preseljevanja število kristjanov upade 

Nove države na Z – s širjenjem krščanstva krepijo oblast v osvojenih deželah 

Vero širijo potujoči misijonarji, meniški redovi v samostanih 

POKRISTJANJEVANJE 

• Zahodnoevropske države osvajajo Srednjo in Vzhodno Evropo 

• Oblast krepijo z orožjem in cerkveno organizacijo 

• Zelo so pomembni potujoči misijonarji! 

• Ok. Leta 1000 se krščanstvo razširi na Poljskem, Ogrskem, v 12. st. v Skandinaviji, v 13. st. v vzhodni 

Evropi => 0k. 1300 je Evropa pokristjanjena 

• VERA => ima velik vpliv na vsakdanje življenje! 

              PROCESIJE, ROMANJA -> gradnja cerkva 

SAMOSTANI 

• Širjenje krščanstva v Evropi 

• => verska ustanova: cerkev, prostori za molitev in bivanje, gospodarska poslopja 

• Menihi – redovniki, nune – redovnice 

• Imetje s prihodki za vzdrževanje menihov = zemljiška gospostva 

             Ustanovitelji: kralji, plemiči, škofje 

MENIŠKI REDOVI 

• Najstarejši: benediktinci (6. st.); cistercijani in kartuzijani (11. st.) – odročni kraji (Žiče) 

• 13. st. –revni meniški redovi: frančiškani, dominikanci (mesto) 

https://www.youtube.com/watch?v=h7rDY0UQDtA


• Prostori: križni hodnik, dvorana, jedilnica, spalnica, knjižnica, cerkev 

              Življenje točno določeno, pravila! 

SAMOSTANI NA SLOVENSKEM 

• Delovalo je 35 samostanov => KULTURNA SREDIŠČA! 

• ROKOPISI: brižinski, celovški ali rateški, stiški, čedadski 

 

 

            
samostanska šola 

 

 

Samostan Stična 

 

 

Vse dobro ti želim!  Renata LH 

 


