
Ponedeljek, 20. 4. 2020   ZGODOVINA 

8.a 

Vstopamo v sredino 19. stoletja, ko so se v Evropi vedno bolj krepile ideje meščanstva. 
Plemstvo seveda v večini evropskih držav ni želelo sestopiti z oblasti, ki se jim je majala že od 
francoske revolucije dalje. Po dunajskem kongresu je Sveta aliansa s silo dušila upore tistih, 
ki so želeli spremembe, vendar pa sredi 19. stoletja starega ni bilo možno več obdržati. 
Izbruhnile so revolucije, ki so zaznamovale leto 1848.  
 
Učna tema:  EVROPA IN SVET V 19. STOLETJU – VZPON MEŠČANSTVA IN UVELJAVLJANJE DEMOKRACIJE 

Učna enota: LETO 1848 – LETO REVOLUCIJ 

Potrebuješ:  
- zvezek 
- računalnik (ppt predstavitev) 
- Učbenik Raziskujem preteklost 8 (RokusKlett), stran 91-92 
 
Oblika: individualna 
Metoda: delo z besedilom, slikovnim gradivom in viri. 
Cilji: 
Učenci: 

► pojasnijo vzroke za revolucije 1848 v Evropi in njihove posledice, 
► spoznajo različne družbene skupine in narode, njihove motive, cilje in prizadevanja za  odpor, 
► spoznajo pomen narodnostnih programov. 
 
Pojmi:  
Cenzura, liberalen, konservativen 
 
UVOD:  

Prejšnjič si med drugim spoznal/a avstrijskega kanclerja Clemensa von Metternicha, ki je bil 
vodilni evropski politik v času od dunajskega kongresa 1815 pa do marčne revolucije leta 
1848. Temu obdobju pravimo PREDMARČNA DOBA. 

Marca, leta 1848, se je zaradi izbruha revolucije na Dunaju, njegova politična kariera končala. 

Karikatura, na kateri na oslu beži iz Dunaja 
pred razjarjeno množico, je bila ob izbruhu 
revolucije objavljena v nekem avstrijskem 
časopisu in se posmehuje prej znanemu in 
pomembnemu, sedaj pa prestrašenemu in 
osamljenemu politiku.  

NAVODILO ZA DELO 

V zvezek napiši naslov, odpri ppt predstavitev na spodnji povezavi in spoznaj vzroke za 
revolucijo, skupine revolucionarjev ter posledice revolucije v avstrijskem cesarstvu. 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/8.a-ppt-ZGODOVINA-ponedeljek-
20.4.2020.pptx 



7.a in 7.b 

 

Učna enota: KAKO SO SELITVE LJUDSTEV SPREMENILE EVROPO 

Potrebuješ:  
- zvezek 
- Učbenik Raziskujem preteklost 8 (RokusKlett), stran 89-90 
 
Cilji: 

► pojasniš novi politični zemljevid Evrope po preseljevanju ljudstev; 
►spoznaš nekatere gospodarske in kulturne spremembe, ki so zaznamovale ta čas. 
 

 

UVOD: 

Oglej si in prisluhni kratkemu video posnetku na YouTubu (3.47min) Nina potuje v srednji 
vek.  
Na posnetku spoznaš dogajanje v Evropi pred približno 1600 leti: vzroke za razpad rimske 
države in začetek novega obdobja v Evropi – srednjega veka. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-2119mUSK6U 

 

Rimski imperij je torej razpadel zaradi vsesplošne krize v državi. Tako se je končalo obdobje 
ANTIKE in SUŽNJELASTNIŠKE DRUŽBE. 

Začel pa se je SREDNJI VEK, v katerem se je v Evropi popolnoma spremenil način življenja.  

 

NAVODILA ZA DELO: 

A) V zvezek napiši naslov:  KAKO SO SELITVE LJUDSTEV SPREMENILE EVROPO 

Preberi spodnje besedilo 

Pri prejšnji uri, ko si spoznal/a, kaj je bilo preseljevanje ljudstev si zvedel/a tudi, da se je veliko 
germanskih plemen, poleg drugih razlogov za selitve, začelo umikati tudi HUNOM, mongolskim 
nomadom, ki so v 5. stoletju iz srednje Azije prišli pustošiti in ropati po zahodni Evropi, dokler niso 
doživeli poraza v Galiji.  
Njihov najpomembnejši vladar je bil kralj ATILA, imenovan tudi »bič božji« ali »šiba božja«, ker je bil 
izredno krut. Govori se, da koder je on hodil, ni raslo več nič.  
Po njegovi smrti (453) je hunska država propadla, spomin na Atilo pa se tudi v Istri, vse do današnjih 
dni, ohranja skozi ljudsko pripoved. 

 

 

 



HUNSKA VOJSKA ATILA – »BIČ BOŽJI« 

  
Huni pod vodstvom Atile plenijo rimsko vilo v Galiji. 
Ilustracija iz knjige Georgesa Rochegrossea.  

 

B) V zvezek napiši podnaslov: Rimski imperij so poselila nova ljudstva  

Preberi spodnje besedilo. 

Pod vse večjim pritiskom Hunov, nato pa naselitvijo GERMANSKIH PLEMEN na 
rimsko ozemlje, je Zahodnorimsko cesarstvo, ki je bilo zelo oslabljeno in neorganizirano, kot že vemo,  
propadlo. Leta 476 je ODOAKER, poveljnik germanskih vojakov, ki so služili v rimski vojski, 
odstavil zadnjega rimskega cesarja in se oklical za kralja rimske države. 
 
Na ozemlje Vzhodnorimskega cesarstva pa so od 6. stoletja dalje vpadala SLOVANSKA 
LJUDSTVA, ki so jim pomagali Obri ali Avari. Del Slovanov, imenovan »JUŽNI SLOVANI«, 
se je ustalil na BALKANSKEM POLOTOKU - to so bili naši predniki. 
 

Oglej si spodnji zemljevid. 

 

V zvezek zapiši odgovore na spodnja vprašanja:  

Preseljevanje ljudstev med 2. in 5. stoletjem. 



1. Kako so na razpad rimske države vplivali Huni (kdaj so prišli v Evropo; poimenuj kralja; s 
kakšnimi nameni so prišli v zahodno Evropo; kaj se je zgodilo po njegovi smrti).  
 

2. Vsa ljudstva na zemljevidu so germanska, razen Hunov in Slovanov. Iz zemljevida prepiši 
imena germanskih ljudstev! 
 

3. Po propadu zahodnorimskega cesarstva je nastal »nov zemljevid Evrope«. Takrat so na 
ozemlje vzhodnorimskega cesarstva začeli vpadati še Slovani.  
 
Še enkrat si oglej zemljevid ter ob besedilu v učbeniku,  stran 89, 4. odstavek, odgovori na 
vprašanja o Slovanih: 

➢ kam so se selili Slovani (smeri)? Katere tri skupine Slovanov so nastale po selitvah? 
➢ Kdo je Slovanom pomagal pri vojskovanju in vpadih na ozemlja? 
 

 

C) V zvezek zapiši drugi podnaslov: Nastajanje nove Evrope in preberi spodnje besedilo. 

Po propadu Zahodnorimskega cesarstva so si nekatera germanska ljudstva razdelila oblast nad 
njegovim ozemljem, ostala pa so se ustalila drugod po Evropi in delu severne Afrike. 

Prišlo je do velikih POLITIČNIH, GOSPODARSKIH in KULTURNIH sprememb. 

4. V zvezek prepiši spodnjo razpredelnico. Vpiši manjkajoče besede  - začetne črke so že 
vpisane. Pomagaj si z besedilom v U 89, zadnji odstavek ter -90, 1. odstavek. 

 

POLITIČNE            
SPREMEMBE 

GOSPODARSKE 
SPREMEMBE 

KULTURNE 
SPREMEMBE 

Italijo so zasedli 
G____________ in za njimi 
L____________.  

Španijo so zasedli 
VI______________, severno 
Afriko VA________________. 

Galijo so si razdelili 
F_________________,  

B_________________ in 
V_________________.  

Anglijo so zavzeli 
A______________ in 
S______________.  

Dežele ob zgornji Donavi 

so pripadle 
A________________ 

Kraljestva so se med seboj 
bojevala. 

Upadel je obseg O________ 
in T_______________.  

Spet se je uveljavila 
B_____________ menjava.  

Mesta so večinoma 
P__________. 

Prebivalci  so se selili na  

podeželje in se preživljali  

s K_________________. 

Novi prišleki so slabo ali 
sploh niso poznali pisave, 
zato je prišlo do 
U_____________pismenosti. 

Vedno manj ljudi je razumelo 
L______________jezik. 

 Uveljavili so se 

G_________________ jeziki. 
Nastali so novi, romanski jeziki.  

Krščanska vera je zapadla v 
krizo. Ohranila se je le  v 
I_________________ in 
B_________________ 
cesarstvu. 

 

 



5. Prepiši v zvezek: 

VZHODNORIMSKO CESARSTVO  

- Tudi BIZANTINSKO CESARSTVO ali BIZANC. 
- Obseg: Balkanski polotok, Mala Azija, vzhodna sredozemska obala 

ter Egipt. 
- Središče: mesto Bizanc (današnji Carigrad).  
- Mesto je utrdil in posodobil cesar JUSTINJAN I. - 6. stoletje. 

Njegovo najpomembnejše delo je JUSTINIJANOV KODEKS, zbirka 
zakonov, ki je nadaljevanje rimskega prava. Močna vojska. 

- Mesto središče živahne trgovine, bogato s surovinami. 
- Dediščina grške in rimske kulture. 
- Vpadi germanskih in slovanskih plemen ga niso uničili, država obstajala je še nadaljnjih 1000 

let, do prihoda Turkov. 

 

ZAKLJUČEK  

UTRJEVANJE: Ustno odgovori na spodnja vprašanja. 

1. Katero azijsko ljudstvo je pustošilo po Evropi konec 5. Stoletja . 
2. Zakaj zahodnorimsko cesarstvo ni moglo zaustaviti vdora novih ljudstev? 
3. Primerjaj vpade Germanov in Slovanov na ozemlje rimskega imperija. 
4. Katera germanska ljudstva so naselila zahodne dele rimskega cesarstva.? 
5. Kako drugače imenujemo vzhodnorimsko cesarstvo. 
6. Opiši značilnosti Vzhodnega rimskega cesarstva.  
7. Opiši gospodarske in kulturne spremembe v Evropi po preseljevanju ljudstev.  
 

Za radovedne: 

Na spodnji povezavi lahko prebereš več o Hunih… 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Huni 

 

…ali si ogledaš kratek video film o cesarju Justinjanu (v hrvaškem jeziku, 1.58 min). 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk-oO2jI1uI 

Na sliki cesar Justinjan z 
ženo Teodoro. 


