Pozdravljeni sedmošolci!
Sedaj pa smo se že dobro vpeljali in navadili na delo na daljavo, kaj!?! Vsaj upam, ne, VERJAMEM da je
tako!
Predelali smo predzadnji tematski sklop. Čaka nas še zadnji, ki pa je na nek način ponavljanje vsega, kar si
že vedel in kar si se novega naučil o srednjem veku. Se pravi za na konec poslastica.
Pred tem pa vprašanja/standardi, ki jih o srednjem veku moraš vedeti/znati.
Vprašanja sem razdelila po tematskih sklopih in zahtevnosti: minimalna-nižja znanja, temeljna-srednja
znanja in zahtevnejša-višja znanja.

RIMSKA DRŽAVA
• opiši nastanek mesta Rima (legenda o Romulu in Remu),
• analiziraj vzroke za nastanek rimskega imperija (rimska vojska),
• primerjaj značilnosti rimske republike in cesarstva,
• pojasni glavne spremembe, ki so jih Rimljani prinesli na ozemlje današnje Slovenije,
• opiši glavne rimske kulturne spomenike na tleh današnje Slovenije
• pojasni glavna sporočila krščanstva in njegovo širjenje v sredozemskem in evropskem prostoru,

ZNAČILNOSTI ŽIVLJENJA V ANTIKI (GRKI + RIMLJANI) – izbirne vsebine učbenik str. 54-63
• primerjaj podobnosti in razlike med grško in rimsko kulturo,
• analiziraj razlike med krščansko in grško-rimsko vero,
• opiši pomembne gradbene dosežke starih Grkov in Rimljanov,
• pojasni vpliv vsakdanjika in gospodarstva na gradbene dosežke starih Grkov in Rimljanov,
• sklepaj o vplivu naravnih geografskih danosti na gospodarski razvoj starih Grkov in Rimljanov,
• pojasni značilnosti gospodarstva v mestih,
• na primerih pojasni značilnosti grške in rimske družine,
• pojasni glavne značilnosti grških in rimskih bivališč in naselbin,
• na primerih opiši razlike in podobnosti v položaju ženske pri starih Grkih in Rimljanih,
• opiši značilnosti grškega in rimskega suženjstva,
• opiši značilnosti grške in rimske vzgoje in izobraževanja,

SREDNJI VEK -POLITIČNA PODOBA EVROPE
• razloži vzroke za razpad rimskega imperija,
• pojasni novi politični zemljevid Evrope po preseljevanju ljudstev,
• opiši značilnosti karolinške države,

• na zemljevidu pokaži prve slovanske državne tvorbe v Vzhodnih Alpah in Panoniji,
• opiši glavne značilnosti razvoja Karantanije,
• analiziraj pomen oblikovanja prvih slovanskih državnih tvorb v Vzhodnih Alpah,
• razloži položaj slovenskih (zgodovinskih) dežel v okviru rimsko-nemškega cesarstva,
Ponavljaj ustno! Če želiš, pa lahko odgovore zapišeš. Če ti kaj ne bo jasno, pošlji vprašanje.
Vir za standarde znanja: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucninacrti/obvezni/UN_zgodovina.pdf, pridobljeno 17. 4. 2020

SLOVENSKE DEŽELE V SVETEM RIMSKEM CESARSTVU
Učbenik str. 76-77, Atlas str. 29, 30 - REŠITVE
ZAMETKI DEŽEL NA SLOVENSKEM
Ime države, ki je imelo oblast nad našimi predniki: Sveto rimsko cesarstvo.
Zgodovinske dežele: KOROŠKA, ŠTAJERSKA, KRANJSKA, kasneje še ISTRA in GORIŠKA.
Prebivalci teh dežel so govorili slovenski jezik, so se prepoznavali kot Korošci, Štajerci in Kranjci.
K oblikovanju dežel so pripomogle plemiške družine.
SLOVENSKEMU OZEMLJU ZAVLADAJO HABSBURŽANI
V Svetem rimskem cesarstvu je bila v 13. in 14. st. zelo vplivna dinastija HABSBURŽANOV . V 15. st. so si
pridobili cesarsko krono. Obdržali so jo do leta 1918. Slovensko posest so obravnavali kot družinsko posest,
ki se je dedovala iz roda v rod in se delila med potomstvo. Zavladali so tudi Istri in po letu 1500 tudi goriški
deželi. Močan tekmec Habsburžanom so bile v Primorju BENETKE. Edino mesto, ki ni prišlo pod beneško
nadvlado je bilo TRST.
SLIKOVNO GRADIVO: REŠITVE.
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VSE DOBRO ŽELIM! RENATA LH

