
Zgodovina, 7. razred (14. april – 17. april) 

Pozdravljeni sedmošolci!  

 

 

 

Nov teden je tu in mini prazniki so za nami. Upam, da ste zdravi in polni novega znanja. Naj 

omenim, da ste trenutno tudi vi priče zgodovinskemu dogodku, o katerem se bodo učili v 

prihodnosti. Zato si lahko v zgodovinski zvezek tudi zapišete kakšen stavek ali dva o vašem 

doživljanju tega dogodka. Morda pa ravno to vaš doživljanje postane vir iz prve roke, preko 

katerega bodo bodoči zgodovinarji razlagali čas epidemije leta 2020.  

 

 

Ta teden bomo zaključili z obdobjem zgodnjega srednjega veka. Večino časa pa bomo posvetili 

utrjevanju Rimljanov in njihovega imperija.  

 

Za vse povratne informacije sem dosegljiv na elektronskem naslovu: 

zgodovina.zalec@gmail.com . 

 

 

Ostanite zdravi in vse lepo.  

 

 

 

 

Martin Marič 
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Zgodovina, 7. razred (14. april – 17. april) 

1) Prepiši v zvezek  
 

Podnaslov: Spodnja Panonija 
 

- ozemlje v Panonski nižini, naseljeno pretežno s Slovani  
- Franki podelijo fevd slovanskemu knezu Pribini (prestolnica je Blatenski Kostel) 
- sin Kocelj se upre Frankom in njihovemu pokristjanjevanju 
- povabi bizantinska misijonarja Konstantina in Metoda, ki sta uspešno širila vero v slovanskem 

jeziku 
 
 
 
 
 
 

- Kocljeva samostojnost je trajala samo pet let, prevladajo Franki 
- Kralj Arnulf vlada Karantaniji, Karnioli in Spodnji Panoniji, boril se je proti novim osvajalskim 

ljudstvom Madžarov in Vikingov. 
 

2) Pozorno si preberi snov Spodnje Panonije v učbeniku na strani 101 in 102.  
 

Snov boš na zanimiv način utrdil na tem spletnem kvizu, ki sem ti ga pripravil.  
 
Lahko ga igraš na računalniku, tablici ali mobilniku: 
 

- prilepi povezavo: www.quizizz.com/join?gc=145626  
ALI    

- v brskalnik (google) vtipkaj joinmyquiz.com in napiši kodo kviza 145626 
- igraj le enkrat, ne vpisuj se z lažnimi imeni 
- ne vpisuj se s celim imenom, ampak le z začetnicami in razredom (npr. Janez Novak 7.b – JN7B), 
- kviz se zaključi v petek (ob 13.00), 
- nato pregledam vaše dosežke, 
- s pomočjo kviza ugotoviš, kaj je še potrebno utrditi, 
- snov lahko v tem kvizu tudi utrdiš s pomočjo flashcards. 

 

 

3) UTRJEVANJE RIMSKE DRŽAVE:   
Reši kviz o rimskem imperiju: 
www.quizizz.com/join?gc=471610  
ALI 
joinmyquiz.com   in koda: 471610 
Pravila so ista kot pri prejšnjih kvizih! 
 
Neobvezno dodatno utrjevanje:  

 https://lanovsvet.si/ure/rimska-drzava-postane-velesila/ (opis snovi in vprašanja za preverjanje ter 
kviz) 

 https://lanovsvet.si/ure/od-republike-do-cesarstva/ (opis snovi in vprašanja za preverjanje ter kviz) 

prvi slovanski zakonik z imenom 

Zakon sodnem ljudem 

prevod Svetega pisma v 

slovanski jezik 

redovno ime Ciril 

http://www.quizizz.com/join?gc=145626
http://www.quizizz.com/join?gc=471610
https://lanovsvet.si/ure/rimska-drzava-postane-velesila/
https://lanovsvet.si/ure/od-republike-do-cesarstva/


Zgodovina, 7. razred (14. april – 17. april) 

 

REŠITVE: UTRJEVANJE – RIMLJANI NA OZEMLJU DANAŠNJE SLOVENIJE 

 

- Je bil bog Mitra rimski bog? 

Mitra je bil bog, ki so ga trgovci in vojaki na ozemlje rimskega imperija prinesli iz Perzije. 

- Kje je ohranjen kipec Mitre in kaj nosi na ramah? 

Kipec Mitre je ohranjen na Spodnji Hajdini pri Ptuju. na ramah nosi bika, ki je simbol te 

vere. 

- Kaj je značilno za Ptuj v času cesarja Trajana?  

Za Ptuj/Poetoviono v času cesarja Trajana je značilno, da je Ptuj bil največje mesto na 

ozemlju današnje Slovenije. Bil je upravno, vojaško in trgovsko križišče.  

- Kakšne so bile značilnosti mitraizma? 

Za mitraizem je značilnost povezanost z letnimi časi, astrologijo in vesoljem. Verovali so 

samo moški v svetiščih (mitrejih). Mitra naj bi se rodil iz skale, … 

- So kakšne podobnosti med krščanstvom in mitraizmom?  

- Podobnost je, saj naj bi se bog Mitra rodil podobno kot Jezus okoli 25. decembra. 

- V kaj so verovale ženske v tem času?  

- Verovale so v nutricije -  dojilije. 

- Zakaj je slovensko ozemlje bilo zanimivo Rimljanom? 

To ozemlje jim je bilo zanimivo zaradi ugodne in prehodne geografske lege. Naše ozemlje 

je predstavljalo najkrajšo kopensko pot od današnje Francije do Grčije. 

- Kaj pomembnega je naredil cesar Avgust na tem ozemlju? 

Cesar Avgust je za en dan skrajšal pot od Akvileje (Ogleja) do Emone (Ljubljane). Pot je 

speljal čez Ad Pirum (Hrušico). 

- Katere dobrine so tovorili do Vrhnike? 

Do pristanišča Vrhnika so iz Italije tovorili steklo, keramiko, sol, olje, vino,… 

- Kaj je bilo v rimski dobi Atrans? 

Atrans (Trojane) so bile pomembno poštna postaja ob rimski cesti. 

- Zakaj so Rimljani naredili obrambni sistem?  

Italijani so naredili obrambni sistem (Julijsko-alpske zapore ali claustra Alpium Iuliarum), ki 

so ščitili pred vdori barbarskih plemen v rimski imperij. 

- Zakaj Rimljani pri obrambi niso bili uspešni? 

Rimljani pri obrambi niso bili dolgo časa uspešni, saj je zahodnorimsko cesarstvo propadlo 

tudi zaradi vdora barbarskih ljudstev v imperij. 

- Kdo je prišel na naše ozemlje? 

Na naše ozemlje so vpadali Vizigoti (Germani) in Huni pod Atilo. Kasneje so se priselila 

tudi druga germanska ljudstva ter Slovani. 

 


