
 

Napotki za učenje na daljavo 

3. teden 

7. razred 
 
 

ZGO 

 

Preberi poglavje na straneh od 91 do 92 (Katere pomembne države so obstajale v zahodni Evropi) in poglavje na 

straneh od 93 do 94 (Kako je bila organizirana srednjeveška družba). Sproti ponavljaj oz. si v zvezek naredi izpiske. 

Če se ti med branjem pojavijo vprašanja, si jih takoj zapiši. Če do konca branja ne izveš odgovora, vprašanja po e-pošti 

pošlji svojemu učitelju (katarinapetra.stanovnik(at)oslag.si, bruno.vehar(at)oslag.si).  

 

Za utrjevanje v zvezek odgovori na naslednja vprašanja: 

Katere pomembne države so obstajale v zahodni Evropi  

1. Katere so glavne značilnosti Karolinške države?  

2. V čem je bil pomen papeža in Papeške države? 

Kako je bila organizirana srednjeveška družba 

1. Na katere dele se je delil fevd? Pojasni. 

2. Kaj je bil fevdalizem? 

3. Kako je bila razdeljena srednjeveška družba? 

 

Ko boš imel doma prost računalnik, si oglej dva kratka spletna filma: 

- Prihod Slovanov 

- Rimska doba 

 

Spodaj lahko preveriš, če si na vprašanja iz prejšnjih dveh tednov odgovoril pravilno.  

Antična rimska kultura 

1. Katere znanosti so bile razvite v rimskem imperiju? 

- geografija (izdelovanje zemljevidov) 

- medicina 

- filozofija (močan vpliv grške filozofije) 

- zgodovina (zgodovinarja Livij in Tacit) 

- rimsko pravo (temelj današnje evropske pravne ureditve) 

2. Katere novosti so uvedli Rimljani v gradbeništvu? 

- Iznašli so betonu podobno maso. 

- Gradili so mostove, akvadukte in ceste. 

- V Rimu so zgradili osrednji mestni trg. 

3. Kaj veš o rimski umetnosti? 

- Bil je močan vpliv Grkov v kiparstvu. 

- Uporabljali so tehniko reliefa za upodabljanje množic, bitk in pokrajin. 

- Priljubljen je bil mozaik (slika je sestavljena iz drobnih kamenčkov ali stekla). 

- Od Grkov so prevzeli tudi književne zvrsti. 

4. Kaj veš o religiji Rimljanov? 

- Častili so številne bogove in duhove. 

- Rimski bogovi so bili npr. Jupiter, Neptun, Apolon, Mars, Merkur … 

- V prvi polovici 1. st se je začelo širiti krščanstvo. 

5. Kako so se Rimljani zabavali? 

- Prirejali so tekmovanja in brezplačne igre. 

- V ta namen so zgradili velike stavbe, npr. kolosej in hipodrom. 

- Gradili so tudi gledališča. 

  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/121415150
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/120821226


 

 

Kako se je širilo krščanstvo? 

1. Opiši življenje Jezusa Kristusa. 

- V 1. stoletju je pod rimsko nadoblast prišla Palestina, v kateri so prebivali Judje. 

- V Betlehemu se je med letoma 6 in 4 pr. Kr. rodil Jezus. 

- Ko je dopolnil 30 let, je začel javno delovati. 

- Njegov nauk se imenuje krščanstvo. 

- Na zahtevo judovskih duhovnikov so ga obsodili na smrt s križanjem. 

2. Kako se je krščanstvo širilo po rimskem imperiju? 

- Jezus je imel dvanajst učencev, apostolov. 

- Po njegovi smrti so širili nauke krščanstva. 

- Nauke so zapisali tudi v evangelijih. 

- Velik vpliv na širjenje krščanstva je imel apostol Pavel. 

- Do 4. stoletja se je krščanstvo razširilo po vsem Rimskem cesarstvu. 

3. Kakšen odnos do krščanstva so imeli rimski cesarji? 

- Sprva rimske oblasti kristjani niso motili. 

- Ko se je njihovo število povečalo, jih je oblast začela preganjati. 

- Nestrpnost do krščanstva je bila posledica nepoznavanja krščanstva in ker so kristjani zavračali rimske bogove in božje 

čaščenje cesarjev. 

 

Kaj je bilo preseljevanje ljudstev? 

1. Kaj veš o Germanih? 

- Napadali so rimski imperij. 

- Živeli so ob Donavi in Renu. 

- Rimljani so jih imenovali barbari. 

- Živeli so preprosto (ženske so obdelovale polja, moški so lovili, bivališča so imeli vkopana v zemljo (imenovane 

zemljanke). 

- Cenili so zvestobo vodij (kralju). 

2. Kaj veš o Slovanih? 

- Živeli so med Karpatskim gorovjem in današnjo Ukrajino. 

- Preživljali so se z živinorejo in poljedelstvom. 

- Živeli so v preprostih kočah (imenovane polzemljanke). 

3. Kakšna je bila vloga Hunov pri preseljevanju ljudstev? 

- Bili so mongolski nomadi iz srednje Azije. 

- V 4. stoletju so začeli osvajati ozemlje ob Donavi in Renu. 

 

Kako so selitve ljudstev spremenile Evropo?  

1. Kaj se je zgodilo z Zahodnorimskim cesarstvom? 

- Različna ljudstva (Germani, Vizigoti, Vandali …) so si razdelila njegovo ozemlje. 

- Nastala so številna manjša kraljestva, ki so se med seboj nenehno bojevala. 

2. Kaj veš o Vzhodnorimskem cesarstvu v srednjem veku? 

- Imenovalo se je tudi Bizantinsko cesarstvo. 

- Naslednjih tisoč let je predstavljalo dediščino grške in rimske kulture. 

- V 15. stoletju so državo uničili Turki. 

3. Naštej glavne spremembe v Evropi po naselitvi novih ljudstev. 

- politične spremembe (razpad Zahodnorimskega cesarstva, nastanek novih kraljestev) 

- gospodarske spremembe (upade obseg trgovine in obrti) 

- kulturne spremembe (upad pismenosti, novi jeziki, nove vere) 

 

 

 


