
Ponedeljek, 4. 5. 2020 

 

Za začetek preglej, če si tabelo pravilno izpolnil: 

 

 
 

GERMANI SLOVANI HUNI 

PRADOMOVINA 
 

Odra –Laba-Ren- 
Donava-Baltiško 
morje 

Onstran Karpatov azijske stepe 

UREDITEV 
 

pleme pleme pleme 

NAČIN 
PREŽIVLJANJA 

lov, živinoreja, 
poljedelstvo, 
roparski pohodi  

lov, živinoreja, 
poljedelstvo, 
roparski pohodi 

nomadi (potujoči 
pastirji), lov na 
divje konje 

VZROK 
PRESELJEVANJA 

pomanjkanje hrane, 
prostora, bogastvo 
rimskega imperija 

slaba zemlja, 
umikajo se pred 
Huni 

ropanje, iskanje 
zemlje vzrejo konj 

 

Rešitve SDZ: nal. 2: b, c, d, e. 

                      nal. 5: a, b, c, c, a, b, d 

 

Naj te najprej spomnim: Ne pozabi na ponavljaje vprašanj, ki si jih dobil za preverjanje! 

 

Cilj: Danes boš spoznal največjo državo zgodnjega srednjega veka in njene značilnosti 

 

Naloga: 

 SDZ str. 60 – 62 
 Zvezek – naslov FRANKOVSKA DRŽAVA (kar je zapisano z zeleno, prepiši v 

zvezek) 
 S pomočjo teksta in zemljevida v SDZ spoznaj nastanek in obseg Frankovske države. 

Reši 2 b, c in č nalogo (str. 60, 61). 
 Ob branju si spoznal tudi največjega vladarja te države, Karla Velikega.  

Reši 3. nalogo str. 62. 
 

 V zvezek zapiši in dopolni: 
1. Ustanovitelji Frankovske države so bili ……………….. . 
2. Država je imela največji obseg za časa vladarja …………………………..  . 
3. Uvedli so krščanstvo, fevdalizem in krepili znanje. 

 
 Po smrti Karla Velikega je država razpadla na tri dele, razdelili so si jo Karlovi sinovi. 

 

Nekaj zanimivosti o Karlu Velikem: 

Bil je velik, močan, postaven, njegova višina je znašala sedemkratno dolžino njegovega 
stopala. Imel je zaobljeno telo, velike  živahne oči, nekoliko nadpovprečno velik nos, lepe 
sive lase ter veder prijazen obraz. Ni bilo pomembno, ali je stal ali sedel, zmeraj je deloval 



avtoritativno in dostojanstveno. Čeprav je imel debelejši in malo krajši vrat ter malce trebuha, 
je skladnost drugih delov telesa to prikrila. Njegova hoja je bila odločna, drža telesa pa 
možata. Imel je zvonek glas, ki se pa nekako ni ujemal z njegovo močno pojavo. Bil je  
dobrega zdravja, razen zadnja štiri leta pred smrtjo, ko ga je včasih tresla mrzlica. Proti koncu 
življenja je tudi šepal na eno nogo.  
Bil je strasten jezdec in lovec. To je imel že v krvi, saj bi težko našli na svetu kak narod, ki je 
v teh spretnosti enak Frankom. Užival je v parnih kopelih termalnih vrelcev in pogosto 
treniral  plavanje. V tem je bil nepremagljiv. Zaradi tega je dal zgraditi v Aachnu  palačo, kjer 
je preživljal zadnja leta svojega življenja. Tam je tudi umrl.  
Pri uživanju hrane in pijače je bil zmeren sploh  pa ni maral pijančevanja. To je še posebej 
sovražil med svojimi ljudmi. Zastavil si je cilj, da bo popolnoma iztrebil pijanstvo, ki mu je 
bilo skrajno nagnusno. V Karlovih zakonskih odredbah piše: ” Kogar v vojaškem taborišču 
zalotijo pijanega, naj toliko časa dobiva piti samo vodo, dokler ne bo priznal, da je ravnal 
narobe.”  
Hrane se pa le ni branil, kajti  trdil je, da post škoduje njegovemu  telesu. Med jedjo je rad 
prisluhnil glasbi ali branju. Poizkušal se je tudi  naučiti pisati. Zato je imel  pisalne ploščice in 
pergamentne zvitke pod vzglavjem. Kadar je imel  kaj prostega časa, se je trudil oblikovati 
črke. Vendar na tem področju ni bil prida  uspešen, saj  to učenje ni bilo pravočasno in 
pravilno zastavljeno. (Einhard, Življenje Karla Velikega.) 
 

 

NE pošiljaj odgovorov! 

 


