
Četrtek, 28. 5. 2020, ZGODOVINA 

 

7.b 

 

Učna tema: EVROPSKI VISOKI SREDNJI VEK 

Učna enota:   KAKŠNA JE BILA EVROPA OKOLI LETA 1000 
Cilji: 
Učenec: 

- Spozna Evropo v visokem srednjem veku: nova preseljevanja; Vikinge; razdrobljeno Evropo, vlogo 
vitezov 
 

Potrebuješ 

- Zvezek za zapisovanje 
- Učbenik Raziskujem preteklost 7, str. 105-108 

 

UVOD: 

 USTNO PONOVI: 
 Kaj je srednji vek? 
 Kako ga delimo? 
 Opiši Karantanijo. 
 

 

Karantanija, ki je nastala v zgodnjem srednjem veku, je v 9. st. izgubila samostojnost in 
postala del Frankovske države. 

Danes boš nadaljeval/a s spoznavanjem srednjega veka, vendar vstopaš v evropski visoki 
srednji vek.  

Začetek tega obdobja so ponovno zaznamovale selitve ljudstev, tokrat Madžarov, Vikingov in 
drugih. To je tudi čas razdrobljene Evrope, v kateri se je krepila moč fevdalcev, ki so vladali 
samostojnim deželam in se med seboj pogosto spopadali za ozemlje. 

 

NAVODILA ZA DELO: 

1. Obvezno prisluhni razlagi današnje učne snovi, ki ti jo bo podal prof. Simon Purger 
(4.50 min).  
 



https://www.youtube.com/watch?v=W-8-cNpzHl8 
 

2. Ob njegovi razlagi ter besedilu v učbeniku, str 105-108 (ne pozabi si ogledati 
slikovnega gradiva!), si v zvezek naredi zapiske (ali miselni vzorec), v katerih boš 
zajel/a vsebino današnje učne snovi (novi vpadi; Vikingi; podoba razdrobljene Evrope; 
vitezi). 
 
Nalogo fotografiraj in mi jo pošlji na e-naslov. 

 

ZAKLJUČEK 

Za ponovitev in utrjevanje snovi priporočam oddajo (oglej si, ko boš opravil/-a današnje delo 
v celoti) Ozemlje na prepihu:   
 

 BOLJE VITEZ KAKOR HLAPEC  
 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/122506351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.a 

 

 

Danes nadaljuješ s spoznavanjem posledic industrializacije v 19. stoletju.  

Spoznal/a boš izume, ki so spremenili življenje ljudi. 

Učna tema:  EVROPA IN SVET V 19. STOLETJU – VZPON MEŠČANSTVA IN UVELJAVLJANJE 
DEMOKRACIJE 
 

Učna enota:  IZUMI, KI SO SPREMENILI ŽIVLJENJE LJUDI 

Cilji: 
Učenci: 
►  navedejo izume, ki so spremenili življenje ljudi in jih opišejo, 
►pojasnijo posledice teh izumov. 
 

1. UVOD 

 

Oglej si zgornje sličice in iz njih poskusi sestaviti zgodbo. 



Najbrž opaziš, da gre za izume, ki jih uporabljamo še danes: žarnica, elektrika, avtomobil, 
telefon, zračna plovila, virusi in bakterije … 

Danes boš pobliže spoznal/a, kako so ti izumi spremenili znanost in življenje ljudi v 19. 
Stoletju. 

2. NAVODILA ZA DELO 
 
1. Prisluhni razlagi na daljavo (6.18 min). 

https://www.youtube.com/watch?v=mMiG4TfgPNI 

2. Ob njegovi razlagi ter besedilu in slikovnem gradivu v U 140-142 
oblikuj poljuben zapis v zvezek.  

Zapis fotografiraj in mi ga pošlji na e naslov. 

 

3. ZAKLJUČEK 

Za utrditev učne snovi odgovori na vprašanja U 142: Ponovimo in Premisl 

Za radovedne: 

- Oglej si nekaj žensk – izumiteljic in njihove izume: 
https://style.zurnal24.si/5-izumov-zensk-ki-so-spremenili-svet/ 
 

- Če imaš priložnost si oglej knjigi : 
 

 
 

 

 


