
Pozdravljene učenke in učenci!

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

zgodovine, natančneje srednjega veka. 

Izziv: OGREVANJE MOŽGANČKOV
Odgovori na vprašanja in obnovi svoje znanje: 
• S KATERIM POMEMBNM DOGODKOM SE ZAČNE SREDNJI VEK?
• KAKO DELIMO SREDNJI VEK? (v pomoč ti je SDZ/časovni trak
• KATERA LJUDSTVA SO SE PRESELJAVALA NA ZAČETKU SREDNJEGA VEKA?
• ZAKAJ SO SE ZAČELA SELITI?
• KATERE SO BILE POSLEDICE NJIHOVEGA PRESELJEVANJA?
Meniš, da so se stvari spremenile na bolje? Svoj odgovor utemelji.

Danes boš natančneje spoznal politične spremembe preseljevanja ljudstev. Natančneje Frankovsko državo. 

Naslov : EVROPSKI ZGODNJI SREDNJI VEK (večji zapis)

FRANKOVKA DRŽAVA (manjši naslov v zvezek)



Po koncu preseljevanja in propadu Zahodnorimskega cesarstva so se z začetkom srednjega veka v 
Evropi pojavile nove države.  Med njimi so bile: ……………………………………, ……………………………………., 
………………………………………………………….

Ob pomoči zemljevida izpiši 3 (germanske) države, ki so nastale na ozemlju nekdanjega 
Zahodnorimskega cesarstva.



Konec 5. stol. je na ozemlju današnje Francije nastala FRANKOVSKA DRŽAVA. Od 8. stol. jo poznamo 
pod imenom KAROLINŠKA DRŽAVA.

Izziv:
Preberi besedilo v SDZ/str. 151. Podčrtaj ključne besede in odgovori na vprašanji.

• KDO SO BILI FRANKI IN KJE SO SE NASELILI?
• KATERO VERO SPEJELI?
• KATERI DINASTIJI SO JIMA VLADALI?

Izziv:
Preberi besedilo v SDZ/str. 151. Podčrtaj ključne besede in dopolni miselni vzorec v zavihku SDZ/ str. 152.
Lahko pa oblikuješ svoj, preglednejši tabelni zapis.



Ustvaril je največjo državo v zahodni 
Evropi.

Kaj je obsegala?
• na JZ je segala do:
• J do:
• S do:
• SV do:
• JV do:

Središče Frankovske države je bilo v 
mestu:
……………………………………

• Je Frankovska država obsegala tudi slovensko ozemlje?
• S kom se je Frankovska država bojevala na JZ, na SZ in JZ? 



Izziv: SPOZNAJ KARLA VELIKEGA
Preberi vir in spoznaj najbolj znanega kralja Karolinške države.

Kako bi 
ocenil Karla 

Velikega?

Kakšno vlogo 
je imela 

Frankovska 
država?

Zakaj si je 
Karel zaslužil 
naziv Veliki?

Kako je 
Karel Veliki 
spodbujal 
znanje?

Kakšen 
odnos je 
imel do 

znanosti?



Leta 843 je bila država razdeljena 
na tri dele:

Zahodnofrankovsko
kraljestvo - Francija

Srednjefrankovsko
kraljestvo - Italija

Vzhodnofrankovsko
kraljestvo - Nemčija

Po smrti Karla 
Velikega je bila 
država razdeljena. 

• V čem je bila nova podoba zahodne Evrope drugačna in v čem enaka podobi v času rimske dobe?

Izziv: ZMOREM TUDI TO
V pisanju povzetka si se v tem šolskem letu že preizkusil.
Tvoja nalog je, da na osnovi kriterijev uspešnosti (pobrskaj po SDZ in zvezku) zapišeš POVZETEK O FRANKOVSKI DRŽAVI.
Povzetek poslikaj in mi ga pošlji na moj e naslov do petka, 15.5.2020
Povzetek pošlji tudi 2 sošolcema oz. sošolkama, da ti podata povratno informacijo o napisanem povzetku.

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

učiteljica Urška


