ZGO 7. a 6. teden
Pohvalim pripravo preverjanj. Delo ste opravili zelo dobro!  Kdor te naloge še ni opravil, naj jo naredi čim prej.
1. ura: V zvezek napiši velik naslov Srednji vek – politična podoba Evrope.
Nastajanje nove Evrope: Preberi U/66, 67 in prepiši spodnji zapis ter ustno dogovori na vprašanja v U.
Oglej si posnetek. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/121415150
2. ura: / (športni dan)

Nastajanje nove Evrope
1. Leta 476 je propadlo Zahodnorimsko cesarstvo.
Ta letnica označuje konec starega in začetek srednjega veka,
ki je trajal od propada Zahodnega rimskega cesarstva (476)
do odkritja Amerike (1492).
Delimo ga na:
 zgodnji srednji vek: 5.–9. st.
 visoki srednji vek: 10.–13. st.
 pozni srednji vek: 14.–15. st.

2. Čas od 4. do 7. stol. označujemo kot čas preseljevanja ljudstev:
Hunov, Obrov ali Avarov, Slovanov, Germanov. (Glej zemljevid U/66.)
3. Ljudstva so se preseljevala zaradi spremembe podnebja, večanje
števila prebivalcev, potrebe po novih ozemljih, bojevitosti in
pustolovskega duha. Prvi so se začeli seliti Huni – živeli so v srednji
Aziji. Usmerili so se proti zahodu. Druga ljudstva so se jim umikala
(tudi proti zahodu). Preseljevanje ljudstev je (poleg drugih razlogov)
povzročilo propad Zahodnega rimskega cesarstva.
4. Ljudstva, ki so se preseljevala, so v primerjavi s starimi Grki in
Rimljani živela zelo preprosto, pretežno od kmetijstva, gojila so svojo kulturo. (Glej U/67 vir C.)
5. Slovansko govoreče prednike Slovencev imenujemo alpski Slovani. Prvotno so živeli na območju današnje
vzhodne Evrope. Naselili so prostor današnje Slovenije in prostor severno od nje. Nekateri staroselci so se pred
njimi umaknili na višje ležeče kraje. (Glej U/67 vir D.)
6. Posledice selitev ljudstev:
 propad Zahodnega rimskega cesarstva – oblast nad njim so prevzeli Germani,
 spremenjeno gospodarstvo – upadli sta obrt in trgovina, uveljavila se je blagovna menjava,
 Evropa je začela dobivati novo podobo – mesta so propadala,
 nova kultura – število pismenih se je zmanjšalo, latinščina je imela manjši pomen – iz nje so se razvili romanski
jeziki, uveljavili so se germanski jeziki, ljudstva, ki so se priselila, so imela svoje verovanje, zato je prišlo do
krize krščanske vere.

