So se ti pa prilegle počitnice, kajne!

Tudi meni so se zelooo!

Sedaj pa se bomo vsi skupaj ponovno posvetili spoznavanju nove učne snovi, ponavljanju in utrjevanju,
preverjanju in ocenjevanju. Počasi se približuje zadnja petina šolskega leta!
Kot sem vas že obvestila, lahko ustno oceno pridobite s predstavitvijo ali spraševanjem (samo en način).
Vaše teme za predstavitev so o srednjem veku (obdobje od leta 476 do 1492). Lahko izbirate slovenske
teme ali obče teme srednjega veka. Kriterij in navodila so objavljena v zadnjem tednu aprila.
Prav tako ste že dobili vprašanja po katerih se lahko pripravljate za ustno ocenjevanje. Sledile bodo še
interaktivne naloge preverjanja snovi. Vedno pa mi lahko, če vam kaj ni jasno, pošljete vprašanje na:
renata.lesar@sola.velike-lasce.si.
Če se učiš težje in bi si želel olajšati učenje učne snovi, se lahko pripravljaš samo po minimalnih standardih
znanja. V tem primeru je ustna ocena lahko največ 3 (dobro).
Za razreševanje še kakšne neznanke bomo imeli tudi uro v živo (videokonferenca), ki vam jo bom vnaprej
napovedala.
Z učenci, ki imate učne prilagoditve pa se bomo srečali v šoli, kjer bom dodatno razložila učno snov in
odgovarjala na vprašanja.
Začenjamo z obravnavo zadnjega, 6. tematskega sklopa. Je dejansko ponovitev in razširitev 5. tematskega
sklopa: Srednji vek politična podoba Evrope. Učna snov bo zato malce lažja, tako boš imel tudi več časa za
ponavljanje in preverjanje znanja. Prav tako smo se o značilnostih življenja učili že v 6. razredu pri urah
zgodovine.
V zvezek prepiši/prilepi novo učno snov.

6. SREDNJI VEK VSAKDANJE ŽIVLJENJE
SREDNJEVEŠKA DRUŽBA
Učbenik str. 80-81
1. Življenje na podeželju
2. Življenje v gradovih
3. Življenje v mestih
4. Življenje v samostanih
•

V srednjem veku je živelo manj ljudi kot danes

•

Družba se je delila na 3 stanove:
– Plemstvo (naloga - varovanje), imeli so posebne pravice
– Duhovščina (naloga - molitev)
– Kmetje (naloga - delo), bili so osebno nesvobodni, o njihovem življenju je odločal fevdalec

•

Podeželje: 9/10 prebivalstva, obdelovanje zemlje in gojenje živine, preprosto življenje v kmečki hiši,
številčne družine, visoka umrljivost; slaba higiena, rastlinska hrana, delo glede na letni čas , izjema
nedelje in prazniki; prenašanje navad iz roda v rod; nepismenost! Pokornost cerkvi in vdanost v
usodo.

•

Gradovi: grad in hiša v mestu, ugodnosti in posebne pravice, urjenje v vojskovanju, na jedilniku tudi
meso in sir; prosti čas: lov, viteški turnir, družabne igre, glasba, ples; dragocena oblačila.

•

Mesta: prebivalci so meščani, ki se ukvarjajo z obrtjo in trgovino, živijo v lesenih ali kamnitih
enonadstropnih hišah; družina obrtnika s pomočniki in vajenci; higiena in prehrana?

•

Samostani: v njih so živele skupnosti menihov/redovnikov ali redovnic
– Njihov življenjski cilj/poslanstvo je bilo molitev in delo (Ora et labora).
– Skrbeli so za uboge in bolne ter umno gospodarili (polja, sadovnjaki, vinogradi, zeliščni
vrtovi, mlini, žage, .. Svoje znanje so prenašali tudi na okoliške podložne kmete.

Ljudje v srednjem veku so živeli skladno s svojim stanom (veljali so strogi predpisi!) npr. Oblačilni red je
predpisoval, kakšna oblačila smejo nositi (tudi barva oblačila in tkanine, ki jih smejo uporabljati! Učb. str.
80 vir B in str. 81 vir Č).

srednjeveški kovači

vitezi

redovnik/menih

tlačani, podložni kmetje
Posamezniki ste se že zelo izkazali pri pripravi predstavitev! Bravo!
DODATEK (neobvezno)
Če želiš izvedeti še več o značilnostih srednjega veka na Slovenskem si poglej kratek filmček slovenske TV:
Ozemlje na prepihu, Bolje vitez kakor hlapec. Za ogled se moraš samo prijaviti. Oddaje RTV SLO so
brezplačne.

Vse dobro ti želim! Renata LH

