Pozdravljeni sedmošolci,
Ker smo obravnavali nekaj poglavij zgodovine, veste, da je bilo v zgodovini človeštva že mnogo dogodkov,
ki so spremenili tok zgodovine in s tem vsakdanjega življenja. S tem se soočamo sedaj tudi sami. Veliko
navodil ste prejeli v teh dneh, da se verjetno zavedate, da je zadeva resna in da bomo z upoštevanjem
navodil drug drugemu pomagali ostati zdravi.
Da vam ne bi bilo preveč dolgčas, vam pošiljam navodila za prvi teden pouka na daljavo. Ob nejasnostih me
lahko kontaktirate po elektronski pošti.

Pogovarjali smo se o dogodkih ob koncu starega veka. Rimski imperij, značilnosti življenja starih Grkov in
Rimljanov v antični dobi.
Spoznali ste že/boste uvodno poglavje o srednjem veku. Ker je v 5. tematskem sklopu: Srednji vek politična
podoba Evrope kar precej zahtevnejših vsebin, sem se odločila da ga delno izpustim. Prvi dve poglavji imate
ta teden. Ostale bomo obravnavali, ko se vrnemo v šolske klopi.
Za samostojno delo v tem času sem predvidela 6. tematski sklop: Srednji vek vsakdanje življenje. O življenju
v srednjem veku ste že marsikaj slišali. Sami boste z učbenikom in ostalimi dodatnimi možnostmi vsebine
predelali, mi pa se bomo o njih še pogovorili v šoli.
Za ponovitev obravnavanih poglavij si snov ponovno preberi v učbeniku in odgovori na vprašanja v rubriki
Ponovi & razmisli.

NASTAJANJE NOVE EVROPE
Preberi si besedilo v učbeniku na str. 66-67, Atlas str. 19-21, 28.
Prilagam zapis učne snovi, če ga še niste uspeli prepisati.
SREDNJI VEK
• Je obdobje človeške preteklosti = zgodovinsko obdobje
• Obsega čas med 4./5. st. in 15. st.
– 375 vdor Hunov/ 476 propad ZRC
– 1492 odkritje Amerike
• Deli se na:
– Zgodnji, Visoki, Pozni srednji vek
• Za srednji vek imamo:
– Rokopisne zapise, umetniška dela, materialne vire …
UVOD
 V Sredozemlju: Rimska država (urejena in privlačna)
 Izven rimske države: gozdovi, močvirja, pušče
 Severna in Srednja Evropa: germanska plemena
 Ravnine Vzhodne Evrope: slovanska plemena, druga ljudstva
 Kmetijstvo, roparski pohodi; pogoste selitve
PRESELJEVANJE LJUDSTEV - VZROKI
• 4. st.: sprememba podnebja, porast prebivalstva, nova ozemlja, bojevitost, pustolovski duh
• Preseljevanje sprožijo Huni, selijo se tudi Slovani

PROPAD ZAHODNEGA DELA RIMSKE DRŽAVE
• Vpadi ljudstev od 2. st.
• Kriza: vpadi ljudstev, gospodarske težave, družbeni nemiri
• 395 razdelitev Zahodno rimsko cesarstvo (ZRC) : Vzhodno rimsko cesarstvo (VRC)
• 476 germanski vojskovodja Odoaker odstavi zadnjega rimskega cesarja
• Konec- razpad ZRC
• Nazadovanje gospodarstva
NASELITEV ALPSKIH SLOVANOV
• slovansko govoreči predniki Slovencev
• Naseljevanje v novo domovino od 6. do 7. st. s severa in vzhoda
• Preseljujejo se v povezavi z Obri=Avari
• Romanizirani staroselci se umaknejo (na Z in J ter v hribe)
• Sčasoma zavlada med njimi sožitje
• Naseli se okoli 100 000 prebivalcev (za življenje primeren okoliš)
V zvezek nariši/prilepi sličico Hunov/Germanov, rune/Slovanov, zemljanke.

NOVE DRŽAVE V SREDOZEMLJU
Učbenik str. 68-69 ter 92-93.
V zvezek zapiši nov naslov, preberi besedilo v učbeniku in zapiši KRATKO PREDSTAVITEV Vzhodnorimskega
cesarstva – Bizantinskega cesarstva ter arabske države.
Zapisa polepšaj še s kakšno risbico/sličico.

Za ponovitev obravnavanih poglavij si snov ponovno preberi v učbeniku in odgovori na vprašanja v rubriki
Ponovi & razmisli.
Ostanite zdravi, Renata Lesar Hržič

V primeru, da želiš izvedeti še kakšno dodatno informacijo si lahko na spodnjih spletnih naslovih pogledaš
dodatne naloge, poučne filmčke …


iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred)

Postopek prijave/registracije:
1. Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava.
2. Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal
dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke.
Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun.
3. Na portalu iRokus.si gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj brezplačna gradiva.
4. Na portalih Lilibi.si, Radovednih-pet.si in iRokusPlus.si pa vas bodo vsa gradiva že čakala v vaši
iZbirki.

Priporočamo uporabo brskalnika Mozilla Firefox.
Tudi založba Mladinska knjiga se je odločila za brezplačen dostop do interaktivnih gradiv:
Od ponedeljka, 16. marca 2020, naprej bodo imeli tudi vsi učenci brezplačen dostop do interaktivnih
gradiv na portalu www.ucimte.com. Za uporabo ne bo potrebna registracija, dostop jim omogoča delo z
interaktivnimi samostojnimi delovnimi zvezki, ki omogočajo preverjanje rešitev.
Brezplačen dostop do interaktivnih nalog za učence in učitelje na www.ucimse.com za utrjevanje znanja.
Veliko uporabnega učnega gradiva je tudi na spletni strani:
https://interaktivne-vaje.si/
Elektronski učbeniki za posamezne predmete tretje triade so dostopni na:
https://eucbeniki.sio.si/

