
Pozdravljene učenke in učenci!

V nadaljevanju sledijo navodila za delo. Želim ti, da tudi v tem tednu obogatiš svoje znanje 

zgodovine. 

Izziv: OGREVANJE MOŽGANČKOV

Razmisli, katere spremembe so se zgodile s preseljevanjem ljudstev?
Meniš, da so se stvari spremenile na bolje?
Kaj se je zgodilo z Rimljani?

Na začetku tedna smo se „vrnili“ v srednji vek, ki se je začel s propadom rimskega imperija.
Ljudstva so se preseljevale iz različnih razlogov in spremenila podobo Evrope.

Pravilne odgovore na vprašanja boš dobil-a v nadaljevanju.

Še preden se podaš na odkrivanje posledic preseljevanja ljudstev, PREVERI IN DOPOLNI razpredelnico o 
življenju Slovanov in Germanov v pradomovini.



(Goti, Franki, 

Langobardi, 

Vandali, Sasi, 

Angli, Alemani)

GERMANI

PRADOMOVINA SKANDINAVIJA, življenje v 
plemenih, vodili plemenski 
starešine

GOSPODARSTVO poljedelstvo (ječmen, oves, rž)
živinoreja
rokodelstvo (izdelovanje 

bronastega okrasja na ščitih, 
mečih, pasovih)

trgovina

BIVALIŠČA zemljanke (vkopane v zemljo)

VEROVANJE čaščenje naravnih pojavov in bogov 
(THOR – bog moči, nevihte; 
ODIN – bog vojne; FREYA –
boginja rodovitnosti) 

krščanstvo

PISAVA rune, vklesovanje zapisov v kamen

SLOVANI

PRADOMOVINA za Karpati, med rekama 
Dnjeper, Dnjester
razdeljeni na plemena, vodili 
plemenski starešine

GOSPODARSTVO poljedelstvo (rž, ječmen, 
proso, lan); obdelovanje 
zemlje z motiko, ralom
živinoreja
lončarstvo – glinast posoda z 
ornamenti
čebelarstvo (medica, med)
poznali kovine

BIVALIŠČA polzemljanke – lesene koče, 
gord (gradišča)

VEROVANJE V narvne pojave, bogove: 
SVAROG – bog neba; VESNA 
– boginja pomladi; ŽIVA –
boginja rodovitnosti, 
MORANA – boginja zla, 
smrti; LADA – boginja 
lepote; DAŽBOG-bog sonca

PISAVA niso poznali

PRESELJEVANJE

•iskanje nove zemlje
•prenaseljenost
•beg pred sovražniki
•pomanjkanje hrane
•bogastvo rimskega 
cesarstva in milejše 
podnebje

•iskanje nove zemlje
•beg pred sovražniki

HUNI

OBRI ali AVARI



Izziv: Razpredelnica
Oglej si zemljevid v SDZ/ str. 149. Prepiši in dopolni shemo.



Izziv: 
Preberi besedilo v SDZ/str. 149 in besedil spodaj. Dopolni razpredelnico. 



Posledice
spremembe

POLITIČNE            SPREMEMBE GOSPODARSKE 

SPREMEMBE

KULTURNE SPREMEMBE



V srednjem veku je tisočletno obdobje v zgodovini Evrope. Je obdobje številnih sprememb: političnih, gospodarskih in 

družbenih. 

S KATERIM DOGODKOM SE ZAČNE IN S KATERIM SE KONČA?

Delimo ga na tri obdobja. Oglej si časovni trak na koncu SDZ. Reši nalogo 1 v SDZ/str. 147.

Zapiši manjši naslov: ZGODNJI SREDNJI VEK in nato podnaslov PRESELJEVANJE LJUDSTEV.

Kot uvod v novo poglavje si oglej video Zgodovina za zgod(b)oljubce na povezavi TUKAJ. 
Sedaj pa ustno odgovori na naslednja vprašanja:
• S KATERIM ZGODOVINSKIM DOGODKOM SE ZAČANE SREDNJI VEK?
• KATERA LJUDSTVA SO SE PRESELJEVALA?
• KAM SO SE LJUDSTVA ZAČELA NASELJEVATI?
• ZAKAJ SO SE LJUDSTVA ZAČELA SELITI?
• KAKO JE RIMSKO CESARSTVO REŠEVALO TEŽAVE?
• KDO SE JE NASELIL NA OZEMLJE DANAŠNJE SLOVENIJE?

Izziv: SAMOSTOJNO DELO
Temeljito in natančno preberi besedilo v SDZ str. 147-149. Podčrtaj ključne besede in dopolni 
tabelni zapis. 
Reši tudi naloge v SDZ/str.148: nal.2,3,4,5 

https://www.youtube.com/watch?v=DEtrBkrP0yk


Izziv: 
Oglej si video na povezavi tukaj in odgovori na vprašanje.

KAJ SE JE ZGODILO Z LJUDMI, KI SO ŽIVELI NA OZEMLJU PRED PRIHODOM SLOVANOV?
•

•

•

•

•

•

Izziv:
Ponovi snov tako, da rešiš naloge na str.150 pod zavihkom POVZETEK.

https://www.youtube.com/watch?v=DEtrBkrP0yk&t=123s


V mesecu maju (natančneje v prvi polovici meseca) se bo vrednotilo vaše delo na daljavo. Bili ste zelo 
pridni in ustvarjalni, kar ste mi nekateri dokazovali s fotografijami vaših izdelkov. 
Da ocenjevanje ne bo preveč stresno, vam podajam navodila za vrednotenje. Veliko dela ste nekateri 
že opravili.
Vrednotila bom naslednje izzive: 
• Izziv Rimljani na Slovenskem (ostanki)
• Izziv Antična arhitektura (miselni vzorec in skica arhitekture)
Tisti, ki ste mi dokaze o opravljenih izzivih že poslali vam bom v naslednjih dneh podala povratno 
informacijo o tem, kaj je potrebno še dopolniti. Tisti, ki pa tega še niste storili pa to storite čim prej 
oz. najkasneje do 4.5.2020.
Osnutke vaših izzivov mi lahko pošiljate v pogled, saj verjamem, da boste želeli izziv opraviti 
ODLIČNO.
Velikokrat ste dokazali, da ste ustvarjalni, kreativni in verjamem, da bom vaš končni izdelek z veseljem 
pregledala. 
V primeru vprašanj, dilem pa mi lahko pišete na moj e naslov.

Do naslednjega „branja na daljavo“ vam želim veliko ustvarjalnosti in bodite radovedni.

učiteljica Urška


