
ZGO 7. R  -  10. teden pouka na daljavo            

 

Draga učenka, dragi učenec ! 

Vstopamo že v 10. teden pouka na daljavo.  

Predelali smo kar lepo število učnih vsebin in nam kaže odlično.  

Upam, da gre tudi vam delo doma dobro od rok. Vaša naloga je še vedno, da sproti naredite po mojih 

navodilih, kar je potrebno. Uredite si zvezke, ker bom ob prvi priliki, pa kadar koli že bo, vaše delo 

pregledala. Takrat ne bo izgovorov. 

POMEMBNO !!! 

 

Nekateri učenci me še vedno sprašujete po oceni iz spletnega testa. Oceno sem poslala vsakemu posebej 

na mail, ki ste ga posredovali. Kdor še ni videl svoje ocene, kliknite pod točkami na » ogled ». Tam se izpiše 

ocena in moj komentar, v primeru, če je to potrebno. Ravno tako se vam ponovno odpre test in lahko 

pregledate vaše rešitve.  

 

Glede zaključne ocene pri predmetu je še prezgodaj za govoriti. Vse ocene bom pregledala, tudi zabeležke 

v moji redovalnici glede domačih nalog in bomo o ocenah kdaj drugič govorili. Nekatere učence bom 

gotovo še pozvala, da mi pošljete določene naloge, mogoče bo kdo po potrebi tudi še vprašan. O vsem tem 

boste učenci obveščeni poimensko. Zato je vaša naloga, da še naprej tako lepo delate po navodilih, kot ste 

do sedaj. 

Če imaš dodatna vprašanja, mi lahko sporočiš na mail, ki se glasi : darja@gorup.eu 

 

Prejšnji teden smo začeli z novim poglavjem,ta teden pa bomo nadaljevali s snovjo in spoznali, kako se je v 

zahodni Evropi pojavila nova - Frankovska država in z njo novi odnosi med ljudmi – fevdalizem. 

Današnja snov je povzetek treh snovi iz učbenika (str. 91 – 96), zato ne boš zapisa oblikoval sam, ampak 

točke le prepiši v zvezek, da ti bo lažje. 

Napiši naslov : 

 

FRANKOVSKA DRŽAVA IN FEVDALIZEM 

 

 

 

Oglej si zemljevid Evrope v 6. stol in preglej, 

katere države so takrat obstajale in kje so 

ležale : 

- Bizantinsko cesarstvo 

- Države germanskih ljudstev (Goti, 

Vandali, Svebi …) 

- Frankovska država -> nastala je ob 

reki Ren 
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Med številnimi germanskimi ljudstvi, ki so poselila zahodno Evropo, so bili najpomembnejši Franki. Prvotno 

so imeli svojo državo ob reki Ren (današnja Nemčija), a so jo hitro razširili čez Galijo (današnja Francija) in 

ustvarili enotno državo. 

Najpomembnejši frankovski vladar je bi Karel Veliki iz dinastije Karolingov, zato njegovi državi tudi rečemo 

Karolinška država. 

Iz učbenika str. 93 poišči njegovo upodobitev in preberi besedilo spodaj. 

V zvezek pa zapiši : 

1. Frankovska plemena so konec 5. stol. na ozemlju nekdanjega Zahodnorimskega cesarstva 

ustanovila svojo, Frankovsko državo.  

- Najslavnejši frankovski vladar je bil Karel Veliki iz dinastije Karolingov (zato Frankovsko državo 

pogosto imenujemo tudi Karolinška država). 

 

  
     

Ker je na novo osvojenih ozemljih širil krščanstvo, je užival velik ugled pri papežu. Karel Veliki je papeža 

rešil pred vpadom Langobardov, zato ga je l. 800 okronal za cesarja.  

S tem ga je imenoval za naslednika nekdanjih rimskih cesarjev. Dediščina antičnega rimskega cesarstva se 

je tako povezala z germanskimi (frankovskimi) kralji. 

2. Leta 800 je papež okronal Karla Velikega za cesarja. S tem je dediščina antičnega rimskega 

cesarstva prešla na Frankovsko državo. 

 

 

Preberi rubriko Ali veš – str. 91 in rumen tekst na str. 92, ki 

govori o Karlu Velikem. 

Kako bi ga lahko ocenili, glede na opis, sedaj, ko vemo o njem 

nekoliko več ? 

Moč papeža se je zaradi stikov s 

frankovskimi kralji krepila. 

 Papeška palača v Rimu je postala 

pomembno središče.  

V 8. stol. je Pipin Mali (oče Karla Velikega) 

papežu v last podelil ozemlje v srednji 

Italiji. To se je od takrat imenovalo 

Papeška država. 



 

Med zahodno krščansko cerkvijo in vzhodno krščansko cerkvijo je prihajalo do vedno večjih razlik. 

Leta 1054 je prišlo do dokončne delitve cerkve na : 

- Zahodno, ki jo je vodil papež. 

- Vzhodno (pravoslavno), ki jo vodijo patriarhi. 

 

3. V 8. stol. je Pipin Mali (oče Karla Velikega) papežu v last podelil ozemlje v srednji Italiji. To se je od 

takrat imenovalo Papeška država. 

Leta 1054 je, zaradi vedno večjih razlik,  prišlo do dokončne delitve cerkve na : 

- Zahodno, ki jo je vodil papež. 

- Vzhodno (pravoslavno), ki jo vodijo patriarhi. 

Po smrti Karla Velikega je država začela slabeti. V sredini 9. stol. je razpadla na tri samostojne dele. 

4. Po smrti Karla Velikega je Frankovska država slabela in razpadla na : 

- zahodni del (današnja Francija), 

- osrednji del (današnja Italija) in  

- vzhodni del (današnja Nemčija) 

Propad Zahodnorimskega cesarstva in preseljevanje ljudstev sta močno vplivala na življenje ljudi v Evropi, 

še zlasti v zahodni Evropi. 

Prebivalstvo se je vse bolj ukvarjalo s kmetovanjem. V takih okoliščinah je bila zemlja najdragocenejša 

dobrina. 

 

Oglej si zemljevid Evrope v času Karla 

Velikega : 

-Državo je močno povečal. 

- Pokoril si je ozemlje Karantanije, prve 

slovenske države, ki je takrat že obstajala. 

-Na V pa je še vedno obstajalo 

Vzhodnorimsko ali Bizantinsko cesarstvo 

(označeno z vijoličasto barvo). 

 

V Frankovski državi je bil vladar (kralj) lastnik vse 

zemlje. 

Vladar je začel podeljevati zemljo visokemu plemstvu v 

zameno za sodelovanje pri upravi in pri vojaški službi. 

Vladar je zemljo podeljeval tudi katoliški cerkvi. 



Zapiši naslednjo točko : 

5. V Frankovski državi je bila zemlja vladarjeva last.  

- Vladar je visokemu plemstvu podarjal velike dele države v zameno za sodelovanje pri upravi in 

vojaški službi.  

- Z zemljo je nagrajeval tudi Cerkev. 

- Tak podrejen odnos imenujemo vazalni odnos, podrejeni plemiči pa so vazali.  

- Zemlja, ki so jo dobili v upravljanje, se je imenovala fevd. Od tod izvira tudi ime fevdalizem. 

Zemlja je bila podeljena v trajno last in se je dedovala v njegovi družini. Vsak tisti, ki je bil lastnik zemlje, je 

bil fevdalec. Lahko je imel zemlje več ali manj. 

     

 Zapiši naslednjo točko : 

6. Frankovska družba je imela obliko piramide. 

Delila se je na : 

 Fevdalce  -> lastniki zemlje (fevdov) 

-   Visoko plemstvo : posvetno plemstvo (grofi, baroni…) 

                                             cerkveno plemstvo  (škofije, nadškofije, samostani…)  

      - Nižje plemstvo (oboroženi vitezi) 

 Podložniki ali tlačani : so bili podrejeni, vezani na  zemljo in nesvobodni. Morali so dajati 

dajatve in hoditi na tlako. Dajatve so plačevali tudi Cerkvi -> deseti del pridelka (=desetina) 

 

 

Na vrhu fevdalne piramide je bil kralj. On je 

zemljo podelil visokemu plemstvu. 

Visoko plemstvo (posvetno in cerkveno) je lahko 

podeljevalo zemljo nižjemu plemstvu, to pa v 

nekaterih primerih še naprej.   

Najnižje na družbeni lestvici so bili podložniki – 

kmetje. Plemiči – fevdalci so jim na svoji posesti 

nudili  bivanje in zemljo, ki so jo lahko obdelovali. 

V zameno pa so morali fevdalcem plačevati davke 

in opravljati prisilno delo – tlako. 

 

Ker si danes točke le prepisal, imaš tudi nekaj 

domače naloge : 

Razloži naslednje nove izraze (lahko si 

pomagaš z internetom ali leksikonom) : 

- Franki 

- Fevd 

- Fevdalizem 

- Fevdalci 

- Podložniki 

- Tlaka 

- desetina 


