
REŠITVE ZA NALOGE 2. TEDNA (23. – 27. 3. 2020) 

 

1. Razlaga pojmov  

1. BIZANC: mesto imenovano tudi Konstantinopel, Carigrad ali Istanbul, ki leži v Mali Aziji ali  

Bizantinska država – Vzhodno rimsko cesarstvo 

2. JUSTINIJANOV KODEKS: zbirka zakonov nastala v času vladanja cesarja Justinijana (vključili so 

tudi rimsko pravo) 

3. MOHAMED: prerok, začetnik islamske-muslimanske vere, učeni trgovec v Meki 

4. KORAN: sveta knjiga muslimanov v arabskem jeziku 

5. KALIF: naslednik Mohameda, duhovni poglavar islamske skupnosti 

 

Najbolj znamenit kalif: Harun al-Rašid. Sodobnik Karla Velikega. Če te zanima več prilagam 

povezavo do zgodbe o šaljivcu in kalifu: 
https://sl.wikisource.org/wiki/%C5%A0aljivec_in_Harun_al_Ra%C5%A1id.  

 

2. Odgovori na vprašanja 

1. Družbo v frankovski državi so sestavljali: vladar, kronski vazali (visoki cerkveni in svetni 

dostojanstveniki), podvazali (nižje plemstvo) in kmetje – podložniki, tlačani ter peščica 

svobodnih kmetov. 

                                                                            

 

2. Fevd je bila zemlja – posest s podložniki, ki jo je vladar podelil vazalom za pomoč pri vodenju 

države. Prejemniki fevda so bili zavezani k zvestobi in opravljanju vojaške/upravne službe. 

Dobili so zemljo in podložnike ter bili z služnostjo zavezani vladarju(višjemu plemiču=seniorju). 

Za ponovitev fevdalizma si poglej posnetek o Fevdalizmu in srednjeveški družbi: na 

www.iRokusPlus.si ZGODOVINA 7, SREDNJI VEK, ali https://folio.rokus-

klett.si/?credit=RP7UC&pages=93-94  na iRokus v učbeniku RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, kjer 

lahko rešiš še kakšno nalogo za ponavljanje. 

3. Skoraj vse dobrine, ki so jih rabili za življenje (hrana, obleka, orožje, orodje, obutev..) so 

pridelali ali izdelali na posesti. Kupili so redke dobrine (npr. sol, mlinske kamne). Na vsakem 

fevdu so postavili tudi mlin! 

4. Bil je najslavnejši frankovski vladar iz družine Karolingov. Leta 800 je bil v Rimu okronan za 

cesarja. Osvojil je velik del Z Evrope, Panonijo, prostor med Alpami in Jadranom. 

 

3. Ne pozabi na domačo nalogo: vživljanje v cesarja Karla Velikega. Če je še nisi poslal (rok: 27. 3.) pohiti! 

https://sl.wikisource.org/wiki/%C5%A0aljivec_in_Harun_al_Ra%C5%A1id
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHihJl7i4LeHWsTWd8-gRL0NQzg0A
https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=93-94
https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=93-94


 

Ostani zdrav! Ostani doma!  

Renata LH    😊😊😊 

 

Rešitev (neobvezne) izpolnjevanke: 

Karel Veliki se je rodil okoli leta 747. Karel prihaja iz dinastije Karolingov in velja za najslavnejšega 

frankovskega vladarja. Po očetovi smrti je Karel Veliki leta 768 postal kralj. Na božični dan leta 800, ga je 

papež okronal, kot naslednika nekdanjih rimskih cesarjev, kar se je zgodilo prvič po 300 letih. Poleg 

osvojenega večjega dela zahodne Evrope, je na vzhodu premagal Obre, ki so gospodovali Panoniji. K svoji 

državi tako priključi tudi ozemlje današnje Slovenije. Pod njegovo vladavino je frankovska država dosegla 

največji obseg. V času Karla Velikega se je razvila tudi nova pisava karolinška minuskula. Med prebivalce je 

širil krščansko vero. Po smrti Karla Velikega je frankovska država razpadla. Vnuki so si jo leta 843 razdelili na 

zahodni, srednji in vzhodni del. Današnje slovensko  ozemlje je pripadalo vzhodnemu delu. 

Slik ne rabiš natisniti! Objavljam jih, da si lažje predstavljaš pisavo iz časa Karla Velikega. 

Karolinška minuskula:  

 

Vir https://www.google.com/search?q=karolin%C5%A1ka+minuskula+%C4%8Drke&tbm=isch&ved=2ahUKEwiGyr7Im7noAhVakaQKHQIlBW8Q2-

cCegQIABAA&oq=karolin%C5%A1ka+minuskula&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAOgQIIxAnOgQIABBDOgQIABAeOgQIABAYULm0ZFiw42Rg0_NkaABwAHgAgAGDAYgBgA-

SAQQxNS41mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=ODB9XobONNqikgWCypT4Bg&bih=907&biw=1680#imgrc=2YhmlYoML4wbnM, pridobljeno 26. 3. 2020 

 

https://www.google.com/search?q=karolin%C5%A1ka+minuskula+%C4%8Drke&tbm=isch&ved=2ahUKEwiGyr7Im7noAhVakaQKHQIlBW8Q2-cCegQIABAA&oq=karolin%C5%A1ka+minuskula&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAOgQIIxAnOgQIABBDOgQIABAeOgQIABAYULm0ZFiw42Rg0_NkaABwAHgAgAGDAYgBgA-SAQQxNS41mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=ODB9XobONNqikgWCypT4Bg&bih=907&biw=1680#imgrc=2YhmlYoML4wbnM
https://www.google.com/search?q=karolin%C5%A1ka+minuskula+%C4%8Drke&tbm=isch&ved=2ahUKEwiGyr7Im7noAhVakaQKHQIlBW8Q2-cCegQIABAA&oq=karolin%C5%A1ka+minuskula&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAOgQIIxAnOgQIABBDOgQIABAeOgQIABAYULm0ZFiw42Rg0_NkaABwAHgAgAGDAYgBgA-SAQQxNS41mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=ODB9XobONNqikgWCypT4Bg&bih=907&biw=1680#imgrc=2YhmlYoML4wbnM
https://www.google.com/search?q=karolin%C5%A1ka+minuskula+%C4%8Drke&tbm=isch&ved=2ahUKEwiGyr7Im7noAhVakaQKHQIlBW8Q2-cCegQIABAA&oq=karolin%C5%A1ka+minuskula&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAOgQIIxAnOgQIABBDOgQIABAeOgQIABAYULm0ZFiw42Rg0_NkaABwAHgAgAGDAYgBgA-SAQQxNS41mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=ODB9XobONNqikgWCypT4Bg&bih=907&biw=1680#imgrc=2YhmlYoML4wbnM


V karolinški minuskuli so zapisani tudi Brižinski spomeniki 

 

Vir: https://www.wikiwand.com/sl/Karolin%C5%A1ka_minuskula, pridobljeno 26. 3. 2020 

 

https://www.wikiwand.com/sl/Karolin%C5%A1ka_minuskula

