7. teden
1. ura: Preverjanje, ponavljanje – priprava na ocenjevanje
2. ura: Nove države v Sredozemlju

Kdor še ni pripravil in poslal
preverjanja iz 4. tedna,
naj to stori čim prej.

1. ura
V 8. tednu bo potekalo ocenjevanje, zato ponovno preveri svoje znanje o starem Rimu. Ponavljaj tudi s pomočjo
zvezka, UL in U. Rešitve nalog v okviru pošlji do 6. 4. 2020 na naslov katarina.dremelj@os-brinje.si.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obnovi legendo o nastanku Rima.
Kje je nastal Rim?
Kdaj je nastal Rim?
Zakaj se je rimski imperij razširil na današnje slovensko ozemlje?
Navedi novosti, ki so jih Rimljani prinesli na današnje slovensko ozemlje.
Navedi posledice novosti, ki so jih Rimljani uvedli na današnjem slovenskem ozemlju.
Kaj še danes dokazuje, da je bil nekoč na današnjem slovenskem ozemlju razširjen rimski imperij?

2. ura
V 6. tednu si se učil o preseljevanju ljudstev. S pomočjo naslednjih nalog ponovi snov Nastajanje nove Evrope.
Odgovore napiši v zvezek.
1. Kdaj se začne srednji vek?
2. Zakaj se je začelo preseljevanje ljudstev, ki je potekalo od 4. do 7. st.?
3. Katero ljudstvo je sprožilo preseljevanje?
4. Navedi še dve ljudstvi, ki sta se preseljevali.
5. Kako razvita so bila ta ljudstva v primerjavi s starimi Grki in Rimljani?
6. Kaj se je v 5. st. zgodilo z Zahodnim rimskim cesarstvom?
7. Katero območje so naselili alpski Slovani?
8. Naštej 3 posledice preseljevanja ljudstev.
Preberi besedilo in si oglej vire v učbeniku. Besedilo prepiši v zvezek.
Nove države v Sredozemlju (68, 69)
1. Na ozemlju nekdanjega Zahodnega rimskega cesarstva so se po priseljevanju ljudstev oblikovale nove države –
med njimi je bila najmogočnejša frankovska država. Vzhodno rimsko cesarstvo se je obdržalo do 15. st., na
Bližnjem vzhodu in južnih obalah Sredozemlja pa je nastala arabska država. Glej U/68/vir C.
2. Vzhodno rimsko cesarstvo ali bizantinska država je obsegala Malo Azijo in del Balkanskega polotoka. Znamenit
vladar te države je bil cesar Justinijan. V času njegovega vladanja (6. st.) se je dobro razvijalo tako gospodarstvo in
kot tudi kultura. Glej U/68/ vira A in B. Državo so sredi 15. st. osvojili Turki.
3. Arabska plemena so v sušnih predelih redila ovce in kamele, v oazah pa so se ukvarjala s trgovino. Trgovec
Mohamed je oznanjal novo vero v enega boga Alaha – imenuje se islam, njeni verniki pa muslimani. Danes je
drugo najbolj razširjeno verstvo na svetu. Islamska sveta knjiga je Koran, verske stavbe pa so džamije oz. mošeje.
Glej U/69 vira D, E. Sčasoma se je arabska država razširila tudi v severno Afriko in Španijo (tu ji je nadaljnji prodor
v notranjost Evrope preprečila frankovska država) in je tako segala od Atlantskega oceana do Indije.
Odgovori na vprašanja v U/69 (v zvezek).
Če želiš:
 v zvezek preriši zemljevid U/68/vir C,
 razmisli o usodi Hagie Sofije v Carigradu. Glej U/68/vir B.

