
Pojasni zgodovinski vir in njegov
pomen ter ga postavi v prostor in
čas. 



SLOVENSKI PROSTOR V OKVIRU SVETEGA
RIMSKEGA CESARSTVA in OBLIKOVANJE SLOV
ENSKIH ZGODOVINSKIH DEŽEL  Učb. str 144-146

Rimsko-nemško cesarstvo - nastanek in obseg 

Po smrti Karla Velikega
je vzhodni del države 
dobil Ludvik Nemški 

Dobro si oglej zemljevid
in ugotovi, zakaj nas 
zanima vzhodni del države?

Pomagaj si s spodnjim 
zemljevidom.



Sredi 10. stoletja je državo pred 
Madžari obranil kralj Oton, ki ga 
je papež leta 962 okronal za cesarja
Rimsko-nemškega cesarstva
(Sveto Rimsko-nemško cesarstvo).  

Kater vladar se je tudi dal okronati
za rimskega cesarja?

Poskušaj določiti lego 
Karantanije in Karniole.

V 10. stoletju je današnje slovensko ozemlje del
Rimsko-nemškega cesarstva. 





POSLEDICE IZGUBE KARANTANSKE
SAMOSTOJNOSTI:
- karantanci izgubijo samostojnost;
- domače kneze in plemstvo zamenjajo 
  frankovski grofi in tuje (nemško) plemstvo;
- s tem karantanci izgubijo svoj domači vodilni
  razred;
- uveljavljati se prične fevdalizem
- širi se krščanska vera, cerkveni zemljiški 
  gospodje (škofije) prejemajo v dar velike dele
  ozemlja; 
   



Zaradi obrambe pred Madžari, ki so se ustalili
v Panonski kotlini in tam ustanovili svojo državo,
je mejno območje nemški cesar razdelil na mejne
krajine ali marke. 

Plemiške družine, ki 
so dobivale posest so
najpogosteje prihajale 
iz Bavarske. 

- Traungovci
- Andechsi
- Babenberžani
- Goriški grofi



OBLIKOVANJE SLOVENSKIH ZGODOVINSKIH 
DEŽEL

Plemiške rodbine so si prizadevale, da bi čim
bolj povečale in zaokrožile svojo posest.   

To so lahko doseglo na več načinov:
- z zvestim služenjem vladarju,
- z vojnami,
- nakupi,
- dedovanjem,
- s premišljenimi porokami;



Slovenske zgodovinske dežele 

Upravna delitev slovenskega
narodnostnega ozemlja na 
dežele je veljala vse do leta
1918.

Deželo je vodil deželni 
knez, kateremu je bilo
podrejeno plemstvo, ki
je živelo na območju dežele.

Na strani 148 ugotovi, od kod izvirajo imena
deželnega plemstva.



Narodnostna in jezikovna sestava prebivalcev
slovenskih zgodovinskih dežel

V srednjem veku ljudje niso poznali občutka pripadnosti
narodu, ampak so čutili pripadnost deželi.   

Kljub temu, da so po večini govorili isti jezik
so se imenovali Korošci, Kranjci, Štajerci ...

Besede kot so Slovenija, Slovenec, Slovenci ..
v srednjem veku sploh niso obstajale.

Večinsko prebivalstvo v deželah so tvorili kmetje
- tlačani. Dežela z večinskim deležem slovensko
govorečega prebivalstva je bila Kranjska. 

Na Koroškem in Štajerskem je živelo mešano 
slovensko in nemško govoreče prebivalstvo.

Plemstvo je bilo po večini nemškega rodu.



S pomočjo zemljevida
ugotovi, kateri predeli
s Slovenci poseljenga
območja, ne ležijo 
znotraj slovenskih 
zgodovinskih dežel. 

S pomočjo zemljevida v 
učbeniku na strani 146
ugotovi v katere države
so vključena ta območja.

V zvezek si zapiši imena teh držav. 

Na spletni stani ucimse.com piišči otok vampirja Vladimirja. Najprej se moraš registrirat, če se še nisi, je brezplačno.

Pod tablo ZGODOVINA - Srednji vek - najdeš zanimive naloge za preverjanje znanja: loti se vsaj teh:  

Samo prva vaja


