Sedmošolci pozdravljeni!
Ta teden je že 4.!, ko bomo delali od doma. Že cel mesec bo minil, kar smo se nazadnje videli!! Gre hitro,
kaj!? Pred vrati so prazniki, ki jih bomo letos prvič praznovali na način, ki ga ne poznamo. Od doma in
doma! Naj bo kljub temu vesel in prazničen, še posebej, ker boste v velikem številu v krogu ožje družine.
Za ponovitev in dodatno razlago si, če imaš možnost, poglej kratko razlago o Slovanih v Vzhodnih Alpah
tukaj.
Opozorilo: nalogo o umeščanju novega karantanskega kneza zapiši v zvezek. Meni je NE POŠILJAŠ!
Spoznal boš novo učno snov. Predelal jo boš samostojno z učbenikom in interaktivnim gradivom. Tudi zapis
boš oblikoval samostojno!
NASTAJANJE EVROPSKIH DRŽAV
Učbenik str. 74-75, 94-95, Atlas str. 23-24.
Povzetek zapiši v obliki miselnega vzorca ali po točkah. Kot imaš raje.
V povzetku odgovori na naslednja vprašanja:
•

Vzpon papeštva: Vzrok za razkol katoliške cerkve leta 1054? Zakaj pride do spora med papeži in
nemškimi cesarji? Kdo je v sporu zmagal? Posledice za cerkev in nemškega cesarja? Vir A: kaj je upal
cesar Henrik IV., da bo rešil s cerkveno pokoro?

•

Križarske vojne: Zakaj je bizantinski cesar prosil za pomoč krščanski Zahod = povod za križarske
vojne? Kakšno nalogo so imeli križarski pohodi iz Evrope v Sveto deželo? Koliko je bilo glavnih
pohodov? Kdaj? Posledice križarskih vojn? Vir Č: kako je papež v govoru poimenoval muslimane?

•

Ozemeljsko zaokrožene države: Lastnosti ozemeljsko zaokrožene države? Poimenuj države, ki so se
oblikovale v 14. in 15. stoletju.

Obleganje Jeruzalema 1099

križarji

NEOBVEZNO: če te zanima kaj več o tem obdobju, si lahko poiščeš dodatne informacije o 3. križarski vojni v
kateri so sodelovali angleški kralj Rihard Levjesrčni, cesar Friderik I. Barbarossa in sultan Saladin. V tem
času se je bila stoletna vojna med Anglijo in Francijo. Za zmago Francije nad Anglijo je zaslužna Ivana
Orleanska. Na Pirenejskem polotoku je potekala vojna proti muslimanskim Arabcem = rekonkvista.
Velikanski imperij so osnovala mongolska plemena pod vladarjem Džingiskanom.

Rihard Levjesrčni in sultan Saladin

Ivana Orleanska

Vir: https://museu.ms/collection/object/253815/vesele-velikonocne-praznike?pUnitId=1340, pridobljeno 4. 4. 2020

Vesele in pisane praznike želim!

Renata LH

