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Pri pouku zgodovine začenjamo z novim poglavjem, zato si v zvezke napišite dvovrstični 

naslov EVROPSKI VISOKI SREDNJI VEK. Pri vsaki temi napišite enovrstični naslov, ki 

ga imate navedenega in sledite navodilom oz. rešite naloge, katere lahko skopirate ali pa jih 

prepišete, če imate težave s tiskalnikom ali pa vam že zmanjkuje kartuše. 

Na začetku prejšnjega poglavja smo omenili, da srednji vek delimo na tri obdobja: zgodnji 

srednji vek, visoki srednji vek in pozni srednji vek. Z obravnavo zgodnjega srednjega veka 

smo končali in začenjamo z obravnavo visokega srednjega veka, ki je trajal od 10. do 13. st. 

EVROPSKI VISOKI SREDNJI VEK  

Kakšna je bila podoba Evrope okoli leta 1000 

Za začetek poglej video ZGO 7: Evropa okoli leta 1000, 

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

1. V učbeniku (str. 105) preberi poglavje Novi vpadi po Evropi. 

Čas okoli leta 1000 je bil za zahodno Evropo prelomni čas. Evropske države, še zlasti 

Frankovska država, ki je bila po smrti Karla Velikega razdeljena, so oslabili vpadi in ropanja 

novih ljudstev. 

a) Katera ljudstva so med letoma 800 in 1000 ropala po evropskem ozemlju? 

 Muslimanski napadalci iz severen Afrike, 

 Madžari, 

 Vikingi. 

 

b) Odgovori na kratko. 

 Kje so se Madžari ustalili konec 9. st.? Panonski nižini. 

 Do kod so Madžari vpadali? Na zahod in Italije ter južne Nemčije. 

 Kdo in kje je sredi 10. st. porazil Madžare? Rimsko nemški cesar Oton I., v južni 

Nemčiji. 

 

c) Kakšno so bile posledice vpadov ljudstev po Evropi? Veliko vasi in samostanov 

izropanih, množice ljudi prodane v suženjstvo in zastoj gospodarskega razvoja. 

https://www.youtube.com/watch?v=W-8-cNpzHl8
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2. V učbeniku (str. 105–106) preberi poglavje Kdo so bili Vikingi. 

Vikingi so bili germansko ljudstvo, ki so prihajali iz Skandinavije. Preživljali so se predvsem 

s kmetovanjem in ribolovom. Živeli so zelo preprosto in častili mnoge bogove. 

a) V tabeli imaš navedeno kaj vse so bili Vikingi. Pod vsako besedno zvezo zapiši glavne 

značilnosti Vikingov. 

Vikingi so bili pirati. Vikingi so bili trgovci. Vikingi so bili raziskovalci. 

Navade izvajali bliskovito in 

hitro. Od pomladi do jeseni 

napadali dežele zahodne in 

severovzhodne Evrope. 

Kupovali: srebro, svilo, vino, 

dragulje, steklo, keramiko. 

Prodajali: med, žito, volno, 

usnje, železne izdelke, ribe. 

Po ruskih rekah prišli do 

Konstantinopla. Pripluli do 

Islandije, Grenlandije, 

Severne Amerike. 

 

3. V učbeniku (str. 107) preberi poglavje Razdrobljena Evropa okoli leta 1000. 

Roparski napadi so povzročili zastoj v evropskem gospodarskem razvoju in prizadeli mnoge 

države. 

a) Dopolni besedilo. 

Okoli leta 1000 je moč evropskih kraljev upadla. Dvignila pa se je moč posameznih lokalnih 

plemičev/fevdalcev. Namesto močnih držav so v Evropi obstajale številne samostojne dežele 

(vojvodine). 

 

b) Na Evropskem zemljevidu okoli leta 1000 lahko najdemo nekaj večjih držav. 

Dopolni besedilo. 

Rimsko-nemško cesarstvo 

(Sveto rimsko cesarstvo) 

Nastalo je v 10. st. Ustanovil ga je Oton I. Veliki. Cesarstvo je 

segalo od Nemčije do Italije in vključevalo današnje slovensko 

ozemlje. 

Kraljevina Francija V 13. st. je bila moč francoskega kralja šibka in zato je začel 

sklicevati zbore. 

Kraljevina Anglija V 13. st. je kralj moral podpisati Veliko listino svoboščin, s 

katero so plemiči omejili njegovo oblast. 
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c) Zapiši s katero barvo so na zemljevidu označene zgoraj omenjene evropske države. 

 Rimsko-nemško cesarstvo: svetlo oranžna. 

 Kraljevina Francija: roza. 

 Kraljevina Anglija: temno oranžna. 

 

4. V učbeniku (str. 108) preberi poglavje Kdo so bili vitezi. 

Fevdalci so v Evropi okoli leta 1000 zaradi stalnih spopadov organizirali svoje vojaške 

oddelke, v katerih so se bojevali vojaki, ki jih imenujemo vitezi. 

a) Vitezi so morali živeti v skladu s pravili, ki jih imenujemo ideali viteštva. 

Kaj so ta pravila zahtevala? 

 Morali so biti pogumni. 

 Zvesti so morali biti svojemu gospodu, Bogu in ljubljeni dami. 

 Ščitit so morali oslabele in revne. 

 

b) Razloži pojma. 

Viteški turnir Tekmovanja na katerih so vitezi vadili in dokazali svoje vojaške spretnosti. 

Grb Razpoznavni znak družine. 

 


