
RAZVOJ KARANTANIJE V 8. IN 9. STOLETJU, BRIŽINSKIRAZVOJ KARANTANIJE V 8. IN 9. STOLETJU, BRIŽINSKI
SPOMENIKI, SPODNJA PANONIJA IN DELOVANJE CIRILASPOMENIKI, SPODNJA PANONIJA IN DELOVANJE CIRILA
IN METODAIN METODA

Karantanci delno izgubijo samostojnost in začetekKarantanci delno izgubijo samostojnost in začetek
pokristjanjevanjapokristjanjevanja

Z BAVARSKO IN FRANKOVSKO OBLASTJO SE JE ZAČELO POKRISTJANJEVANJE KARANTANCEV!
 

V UČBENIKU NA STRANI 139 POIŠČI ZAPIS, KI GOVORI O BOJU POGANSKIH SLOVANOV PROTI NOVI
VERI.



Krantanci popolnoma izgubijo samostojnostKrantanci popolnoma izgubijo samostojnost

Spremembe v vzhodnih Alpah po izgubi karantanskeSpremembe v vzhodnih Alpah po izgubi karantanske
samostojnostisamostojnosti



BRIŽINSKI SPOMENIKI  BRIŽINSKI SPOMENIKI  



SPODNJA PANONIJA in delovanje Cirila in MetodaSPODNJA PANONIJA in delovanje Cirila in Metoda

Franki so konec 8. stoletjaFranki so konec 8. stoletja
uničili avarsko državo v uničili avarsko državo v 
Panonski nižini. Na tem ozemljuPanonski nižini. Na tem ozemlju
so ustanovili mejno grofijo so ustanovili mejno grofijo 
Spodnjo Panonijo. Na tem ozemljuSpodnjo Panonijo. Na tem ozemlju
je živelo veliko Slovanov. Vključevalaje živelo veliko Slovanov. Vključevala
je tudi del današnjega slovenskegaje tudi del današnjega slovenskega
ozemlja na severovzhodu.ozemlja na severovzhodu.

Okoli leta 840 Spodnjo Panonijo dobil v fevd slovanski knezOkoli leta 840 Spodnjo Panonijo dobil v fevd slovanski knez
Pribina, sledil mu je sin Kocelj, ki se je po očetovi smrti uprlPribina, sledil mu je sin Kocelj, ki se je po očetovi smrti uprl
frankovski nadoblasti.frankovski nadoblasti.



Prihod in delovanje Cirila in Metoda v Sponjo PanonijoPrihod in delovanje Cirila in Metoda v Sponjo Panonijo

Moravski knez Rastislav se je hotel otresti vpliva Frankov inMoravski knez Rastislav se je hotel otresti vpliva Frankov in
frankovske duhovščine. Za pomoč prosi bizantinskega cesarjafrankovske duhovščine. Za pomoč prosi bizantinskega cesarja
Mihaela III., ki mu pošlje dva slovanska misionarja. Mihaela III., ki mu pošlje dva slovanska misionarja. 



GLAGOLICA - prva slovanska pisava je bila GLAGOLICA - prva slovanska pisava je bila 
                      Konstantinovo (Ciril) delo                       Konstantinovo (Ciril) delo 

V Beli krajini najdemo zapis v glagolici na viniškem gradu.V Beli krajini najdemo zapis v glagolici na viniškem gradu.

V 10. stoletju se je pojavila med Cirilovimi učenci v BolgarijiV 10. stoletju se je pojavila med Cirilovimi učenci v Bolgariji
druga pisava - druga pisava - CIRILICACIRILICA. Čeprav nosi ime po Cirilu, cirilica ni. Čeprav nosi ime po Cirilu, cirilica ni
njegovo delo.njegovo delo.



POMOČ: obseg poselitve - prvi odstavek na
strani 137, pomagaj si zemlejvidom
Srednje Evrope - glej učb. za geografijo 

Na ustrezno mesto na zamljevidu zapiši
imena prvih slovanskih državnih 
tvorb na območji Vzhodnih Alp:
- Karantanije
- Spodnje Panonije
- Karniole.  


