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Pozdravljeni osmošolci,
Lansko šolsko leto smo zaključili z obravnavanjem srednjega veka. Se še
spominjaš preseljevanja ljudstev v zgodnjem srednjem veku?
Ponovimo: ( Napiši odgovore.)
Kako delimo srednji vek?

Katero letnico so zgodovinarji določili za začetek srednjega veka?

Kaj se je takrat zgodilo?

Kdaj pa se srednji vek konča?
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V srednjem veku so se oblikovali novi odnosi med ljudmi. Tako ureditev družbe
imenujemo fevdalizem.
ODNOSI V FEVDALIZMU
1. V fevdalizmu je bila zemlja vladarjeva. Namesto plače jo je (skupaj s
prebivalci) podeljeval svojim vojaškim poveljnikom in Cerkvi.
2. Kmetje niso bili svobodni in so morali graščaku dajati dajatve in opravljati
tlako.
3. Fevdalci niso bili enakovredni med seboj: najvišji je bil vladar, pod njim so bili
vojaški poveljniki. Kralj jim je podelil ogromna ozemlja, oni pa so morali zbrati
vojsko in se zanj boriti. Zemljo so delili tudi oni. Rečemo, da so bili kralju
VAZALI, tistim vitezom, katerim so zemljo podelili, pa so bili SENIORJI.
4. Najvišji senior je bil vladar.
5. Poznamo dve vrsti ozemelj:
-tista, ki so bila podeljena za čas služenja vojske, so se imenovala FEVD
- tista, ki so bila podarjena za zmeraj, se imenujejo ALOD.
6. Cerkev je bila zelo pomembna. Imela je svoja posestva.
7. Za Cerkev se je pobirala tudi posebna dajatev, ki se je imenovala desetina.

Pri uri zgodovine se pozanimaj, kaj je bila t.i. srenjska zemlja. Morda veš, kdo
je obdeloval pridvorno zemljo?
POLOŽAJ PODLOŽNIKOV
1. Podložnik ni bil osebno svoboden.
DAJATVE: letne, občasne, velike, male, posmrtnina ali primščina, desetina
TLAKA: je delo podložnikov
2. Obveznosti so bile natančno zapisane v URBARJU. Npr. koliko dni tlake v letu
in v kakšni obliki bo moral podložnik opraviti ali koliko mernikov pšenice bo
mora dati za redno dajatev,..
3. Sodno oblast nad kmeti so imeli kar fevdalci- graščaki. Lahko si misliš, kdo je
zmagal, če je kmet tožil graščaka. Kazni so bile krute- večinoma telesne.
Pobarvaj spodnjo risbo zemljiškega gospostva. K zemljiškemu gospostvu ne
spadajo samostan in vas s samostanskimi podložniki ter vas svobodnih
kmetov.
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Oglej si fotografijo urbarja. Kaj je urbar? Pri uri zgodovine si boste prebrali
prevod.

SLOVENCI V ZGODNJEM SREDNJEM VEKU
NASELITEV ALPSKIH SLOVANOV
1. V Vzhodnih Alpah so v 5. in 6. stol. živeli Goti, Langobardi in še staro
romansko prebivalstvo.
2. Večje mesto je bilo Carnium (Kranj), kjer so živela vsa zgoraj našteta ljudstva.
3. Justinopolis (Koper) in Piranon sta bili bogati mesti v Istri, ki je takrat spadala
pod Bizantinsko cesarstvo.
4. Konec 6. stol. so prihrumeli preko Panonske nižine Slovani in Avari ali
Obri. Na vzhodnem delu današnje Slovenije so uničili skoraj vsa naselja.
5. O tem nam pričajo pisni zgodovinski viri:
 zgodovinar Pavel Diakon poroča o spopadu Bavarcev s Slovani in Avari
(Obri) leta 595.
 papež Gregor je leta 600 napisal, da Slovani silijo v Istro
 Pavel Diakon poroča, da so Slovani leta 705 premagali Langobarde,
pobili njihove plemiča in jim vzeli današnja Goriška Brda in Beneško
Slovenijo.
6. SLOVENSKO POSELITVENO OZEMLJE je obsegalo širše ozemlje Vzhodnih
Alp, a je bilo zelo redko poseljeno.
V zvezek prepiši naslov in pisno odgovori na spodnja vprašanja:
1.Kdaj se je začelo preseljevanje Slovanov v Vzhodne Alpe?
2.Kakšen je bil odnos do staroselcev?
3.Na zemljevidu Evrope pokaži slovensko poselitveno ozemlje in povej, do kje je
segalo.
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KARANTANIJA
1. Leta 623 so se Slovani na
današnjem Češkem in Slovaškem
pod vodstvom kneza Sama uprli
Avarom (Obrom). Ustanovili so
svojo zvezo, v katero so bili
vključeni tudi Karantanci. Samo je
vladal 35 let.
2. Po Samovi smrti so Avari spet
prevzeli nadoblast nad Čehi in
Slovaki. Karantanci pa so ostali
samostojni več desetletij . TO JE
BILA 1. SAMOSTOJNA DRŽAVA
SLOVENCEV.
3. Karantanijo je vodil knez. Za kneza
je bil postavljen ali umeščen tako,
da je pred zbranim ljudstvom sedel
na KNEŽJI KAMEN in slovesno
obljubil, da bo dobro vladal.
4. Knežji kamen je vrhnji del rimskega
stebra in je danes shranjen v
Deželnem muzeju v Celovcu.
5. Središče države je bil KRNSKI
GRAD na Gosposvetskem polju.
6. KOSEZI so bili neke vrste vitezi.
Župani so bili na čelu svobodnih
kmetov, ki so predstavljali večino
prebivalstva.

V zvezek prepiši naslov in pisno odgovori na spodnja vprašanja:
1.Kako se je imenovala najstarejša slovenska država?
2.Do kdaj je trajala Samova plemenska zveza?
3.Kaj je uspelo Samovi plemenski zvezi?
4. Kako so se imenovali vladarji Karantanije?
5. Kaj je knežji kamen?
6. Kdo so bili kosezi?
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7. Naredi miselni vzorec z naslednjimi pojmi: POSELITVENO OZEMLJE,
KARANTANIJA, KNEZ, KNEŽJI KAMEN, UMEŠČANJE, GOSPOSVETSKO
POLJE, PRVA SLOVENSKA SAMOSTOJNA DRŽAVA

IZGUBA KARANTANSKE SAMOSTOJNOSTI IN POKRISTJANJEVANJE
1. Ko je Karantaniji vladal knez Borut (okoli 740), so jo spet napadli Avari
(Obri).
2. Karantanci so za pomoč zaprosili Bavarce. Skupaj so premagali Avare, a
Karantanci so morali priznati nadoblast Bavarcev.
3. Za zvestobo so si Bavarci vzeli talce; tudi Borutovega sina Gorazda in
nečaka Hotimirja. Oba sta postala kristjana.
4. Ko je Hotimir postal knez (sredi 8. stol., po Gorazdovi srti leta 751), se je
začelo pokristjanjevanje Slovencev.
5. O pokristjanjevanju največ izvemo iz spisa Spreobrnitev Bavarcev in
Karantancev, ki je nastal sredi 9. stol.
6. Slovenci so se trikrat uprli pokristjanjevanju. Posredovala je vojska.
7. Slovensko poselitveno ozemlje so razdelili na dve NADŠKOFIJI;
 S od Drave je bila Salzburška (škofije Brižinj, Passau in Innichen)
 J od Drave je bila Oglejska (škofije Gradež, Trst, Koper, Novigrad,
Poreč, Pulj, Osor, Krk, Rab)
V zvezek prepiši naslov in pisno odgovori na spodnja vprašanja:
1. Koga so naši predniki prosili za pomoč v boju proti Avarom ali Obrom?
2.Kakšna je bila »cena« te pomoči?
3. V kakšnem sorodu sta si bila Gorazd in Hotimir?

UPOR LJUDEVITA POSAVSKEGA
1. Mejni grofje so dobili v frankovski državi veliko moč.
2. Ljudevit Posavski- knez Panonske Hrvaške se je temu uprl. Pridružili so
se mu Slovenci v Karantaniji, Spodnji Panoniji in Zgornjem Posavju.
3. Upor je trajal od leta 819- 822.
4. Frankovska vojska je upor zadušila (zatrla).
5. Za kazen :
 je Karantanija izgubila vso samostojnost
 postala je mejna grofija frankovske države
 knez je bil tujec, ki je delil zemljo večinoma tujim fevdalcem, ki so
s seboj pripeljali tudi tuje podložnike.
6. Slovensko poselitveno ozemlje se je zato začelo nenasilno manjšati.
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KARNIOLA
1. Slovani so ob naselitvi večino prebivalstva pobili ali pregnali. Staroselcem so
rekli Vlahi in so se ponekod ohranili (npr. Laško)
2. Karniola je obsegala Ljubljansko kotlino in okoliška hribovja.
3. Ime Karniola je imela po starem keltskem ljudstvu Karni.
4. V začetku je spadala v kraljestvo Vzhodnih Gotov.
5. Prvič jo omenja geograf iz Ravenne, katerega imena ne poznamo.
6. Pavel Diakon piše, da so leta 738 Langobardi opustošili Karniolo, domovino
Slovanov.
7. Najstarejši materialni viri naših prednikov:
 Hoče pri Mariboru; zemljanke
 Pristava pri Bledu; hiše, lončene posode, orodje, nakit, pokopališče
zraven romanskega
 Legen na Koroškem; ostanki cerkve in grobov, nalit – VIDELI NA
JESENSKI EKSKURZIJI v 7. razredu.
PISMENSTVO IN BRIŽINSKI SPOMENIKI
1. Nekateri misijonarji, ki so pokristjanjevali Slovence, so si pripravili pisne
predloge v slovenskem jeziku.
2. Najstarejši taki zapisi, ki so se nam ohranili, se imenujejo Brižinski spomeniki.
To so tri besedila v knjigi, ki ima druga besedila v latinščini. Nastali so konec
10. stol. na posesti brižinske ali freisinške škofije, ki je spadala pod salzburško
nadškofijo.
3. Ti zapisi so zelo pomembni, ker so najstarejši zapisi v katerem koli
slovanskem jeziku v pisavi latinici.
4. Shranjeni so v Munchnu na Bavarskem, v Nemčiji. (leta 2005 so bili nekaj
časa na ogled v Ljubljani, v NUKu.)
Naslov prepiši v zvezek in napiši odgovore na vprašanja
1.Kaj so brižinski spomeniki?
2. Na časovnem traku označi, kdaj so nastali.
3. Zakaj nam jih munchenska NUK noče dati?

DELOVANJE CIRILA IN METODA
1. V Spodnji Panoniji sta pokristjanjevala Konstantin (Ciril) in Metod.
2. Vero sta razširjala v slovanskem jeziku.
3. Čeprav se je papež v Rimu strinjal z njunim delom, sta se morala umakniti
salzburški nadškofiji, ki je slovenščino pri cerkvenih obredih prepovedala in
uvedla nazaj latinščino.
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Celjski grofje
V srednjem veku so si naše ozemlje postopoma pridobili mogočni
fevdalci Habsburžani. Po robu se jim je postavilo kar nekaj plemiških
družin. Najmočnejši med njimi so bili Celjski grofje. Ozemlja so imeli
na Slovenskem, Ogrskem, Hrvaškem in v Bosni. Kdo ve, kakšna bi
bila naša zgodovina, če bi ta ozemlja tudi obdržali?
Prvotna družinska posest Celjanov je bil grad Žovnek v Zgornji
Savinjski dolini. S porokami, vojnami, kupčijami in dedovanjem so
svoje ozemlje močno povečali, pridobili pa so tudi politično moč.
Največji vzpon je rodbina Celjskih doživela za časa grofa Hermana
II., ki je umrl leta 1435. Hermanu je uspelo, da je svojo hči Barbaro
poročil z nemškim cesarjem in ogrskim kraljem Sigismundom,
kateremu je bil Herman prijatelj in svetovalec. Najstarejšega sina
Friderika II. je poročil z Elizabeto Frankopansko (Frankopani so bili
najmočnejši hrvaški fevdalci). Ko je Elizabeta umrla, se je Friderik
poročil z Veroniko Deseniško, ki jo je ljubil, a je bila veliko
prenizkega rodu za njegovega častihlepnega očeta. Herman jo je
obtožil čarovništva. Mestni sodnik jo je oprostil, Herman pa jo je dal
vseeno umoriti. Sin Friderik je izgubil voljo do življenja. Herman je
svoje častihlepne upe prenesel na vnuka Ulrika. Ulrikovi otroci so
pomrli majhni. Ulrik je bil ubit leta1456 in tako je mogočna rodbina
izumrla.
Pisec celjske kronike je opisal Ulrikov pogreb. Med drugim beremo: - Tedaj je nekdo presunljivo zavpil in na ves glas kričal: »Danes
grofje Celjski in nikdar več!« In to je zaklical trikrat.
Na Celjske nas še danes spominjajo: tri zvezde v slovenskem grbu,
Celjski grad, ruševine Fridrihštajna, Marijin oltar na Ptujski gori,
samostan Pleterje ...
Besedilo je napisano v odstavkih. V prazen prostor na desni napiši naslov, ki bi
ga dal vsakemu odstavku.


Dobro preberi zgornje besedilo. Podčrtaj tiste besede, ki so pomembne
zate; vendar ne več kot 6 besed.
 Kako so bile v sorodu osebe, ki so v besedilu napisane odebeljeno?
 Poskusi narisati njihovo družinsko deblo.
 Nariši grb celjskih grofov.
 Kaj pomeni poved: »Grofje celjski danes in nikoli več!«?
NALOGE NAREDI V ZVEZEK!
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Življenje Celjskih je navdihovalo pisatelje in zgodovinarje. Prebereš lahko knjigo
Grofje Celjski danes in nikoli več, ki jo je napisala Anna Wambrechtsamer, ali pa
Kraljica s tremi kronami, avtorja Ivana Sivca, in Bleščeče celjske zvezde istega
avtorja.

Celjski grad
Nariši ilustracijo zgodbe o Veroniki Deseniški.
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Oblikovanje slovenskih zgodovinskih dežel
Prav v času Celjskih so se na našem ozemlju postopoma izoblikovale dežele, ki jim
danes pravimo zgodovinske dežele. Vodile so jih močne fevdalne rodbine, kmalu pa
so nadvlado nad njimi prevzeli Habsburžani. To se je zgodilo tudi po zaslugi dedne
pogodbe med Celjani in Habsburžani.
Zemljevid prikazuje te dežele in njihova glavna mesta. Pobarvaj jih in dopolni
legendo.

barva

dežela
Kranjska

glavno mesto
Gradec

Goriška
Celovec
--------Trst
Trst ni spadal v nobeno deželo. Podrejen je bil direktno Dunaju. Pojasni, zakaj je bilo
tako.
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Zemljepisna odkritja
Na nemi karti sveta vriši potovanja pomorščakov iz 15. in 16. stol. Vriši poldnevnik, s
katerim so razdelili Svet med Španijo in Portugalsko. Označi predele Sveta, ki so
Evropejcem ostali neznani. Označi »Stari Svet«. Izdelaj legendo.
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Širjenje osmanskega imperija
Na časovnem traku označi:
1453 – Turki osvojijo Carigrad
1469–1483 – turški vpadi na Slovensko
1472 – obleganje Ljubljane
1526 – bitka pri Mohacsu; Turki premagajo Ogre
1529 – Turki pod vodstvom Sulejmana oblegajo Dunaj
1593 – bitka pri Sisku; združena evropska vojska pod vodstvom Andreja Turjaškega
za vedno ustavi turške napade

Renesansa in humanizem
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Kmečki upori
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Preberi spodnji besedili. Podčrtaj letnici uporov. Kako sta se upora končala? V čem
sta se razlikovala?
Le vkup, le vkup, uboga gmajna!

V znamenju petelinjega peresa
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Reforme Marije Terezije in Jožefa II.
V prejšnji uri si spoznal, kaj je razsvetljeni absolutizem. Mi smo takrat živeli v
Habsburški monarhiji. Izvedel si že, da sta bila Marija Terezija in Jožef II. zelo
pomembna razsvetljena absolutista. Njune reforme (preoblikovanja, spremembe) so
bile zelo pomembne za naše kraje.
Spodnji tekst govori o tem. Počasi in pozorno ga preberi.
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Slovensko narodno prebujenje
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Evropa pod Napoleonom
S pomočjo zemljevida napiši, dežele, ki so bile:
- neposredno pod Francijo:
_________________________________________________________________
- njene zaveznice:
_________________________________________________________________
- od nje odvisne:
_________________________________________________________________
-

Kam je spadalo naše ozemlje?

_________________________________________________________________
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Ilirske province
1. Kaj so obsegale Ilirske province? Napiši glavno mesto.
2. Zakaj so bile ustanovljene? Navedi dva namena.
3. Kaj so Slovenci pričakovali od Francozov?
4. Zakaj so bili Slovenci razočarani?
5. Opiši vira D in E v U str. 61. Vira primerjaj. Kaj ugotoviš? Preberi tudi spremno
besedilo (podnaslov Protifrancosko razpoloženje).
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