
Sedmošolci pozdravljeni! 

Upam, da ste praznike preživeli lepo. Verjamem, da ste okusili velikonočne dobrote in se spočili od 

šolskih obveznosti.  

Sedaj pa bomo nadaljevali z našim delom. Počasi, kot se za po-praznično obdobje spodobi       

NASTAJANJE EVROPSKIH DRŽAV 

VZPON PAPEŠTVA: Vzrok za razkol v katoliški cerkvi v 11. stoletju so prizadevanja/ boj za prevlado nad 

krščanskim ozemljem med rimskim papežem  in bizantinskim patriarhom. Nastane zahodna ali 

rimskokatoliška in vzhodna ali pravoslavna cerkev. Na zahodu je poglavar cerkve papež za cel svet, na 

vzhodu patriarh za posamezno državo. 

Do spora med papeži in nemškim cesarjem pride zaradi vprašanja, kdo sme imenovati in postavljati škofe. 

V sporu zmaga katoliška cerkev. Posledice: Cerkev se je znebila vpliva nemškega cesarja in se osamosvojila, 

nemški cesar je začel izgubljati oblast. Cesarja so volili knezi, oblast se ni več dedovala. 

Cesar Henrik IV. je upal, da se bo s cerkveno pokoro rešil izobčenja (=izključitve iz rimokatoliške cerkve). 

KRIŽARSKE VOJNE: povod za križarske vojne in za patriarhovo prošnjo za pomoč zahoda so bili muslimani, 

ki so osvojili kraje – zibelko krščanstva, (tudi Jeruzalem), prekinili romarske poti ter ogrožali bizantinsko 

cesarstvo. 

Naloga križarskih pohodov je bila osvoboditi krščanska mesta na Bližnjem  vzhodu izpod muslimanske 

oblasti. Glavnih pohodov je bilo 7 med koncem 11. in 13. stoletjem (200 let).  

Posledice križarskih vojn: bile so neuspešne, ker se križarske državice na Bližnjem vzhodu niso obdržale; 

poslabšali so se odnosi med Evropo in bizantinskim cesarstvom. Križarji so bizantinsko cesarstvo razkosali 

na majhne kneževine. 

Papež  je muslimane v govoru poimenoval »nevredno ljudstvo«. 

OZEMELJSKO ZAOKROŽENE DRŽAVE: za ozemeljsko zaokroženo državo je bilo značilno: da so veljali ista 

oblast in isti zakoni, vsi prebivalci države so bili tej oblasti podrejeni. Oblast je poosebljal vladar = najvišji 

fevdni gospod. 

Države, ki so se oblikovale v 14. in 15. stoletju: Francija, Anglija, Portugalska, Španija, Nemško cesarstvo, 

Poljska, Rusija, Švedska, Ogrska, Osmansko cesarstvo, Benetke, Papeška država in Neapeljsko kraljestvo. 

(zemljevid v učb. str. 75) 

Ponovi izraze: rimokatoliška in pravoslavna cerkev, križarske vojne, patriarh, imperij, Džingiskan. 

Pripravila bom še naloge in vprašanja s katerimi boš predelano učno snov utrjeval in ponavljal ter se tako 

pripravljal tudi na ocenjevanje znanja.  

Tisti, ki ste že razmišljali, da bi pripravili predstavitev/nastop posamezne srednjeveške teme ga kar 

pripravite. Upoštevajte kriterij, ki smo ga imeli pri pouku. Kriterij je objavljen na šolski spletni strani, lahko 

si ga pogledate tukaj. 

Kako bo  z ocenjevanjem in predstavitvami/nastopi boš pravočasno obveščen. 

Večina vas je nalogo za zgodovino že opravila, posamezniki, ki tega še niste naredili, jo naredite in čim prej 

pošljite na renata.lesar@sola.velike-lasce.si.  

 

OSTANI ZDRAV!  Renata LH 

http://www.ptrubar.si/predmetna-stopnja/druzboslovje/
mailto:renata.lesar@sola.velike-lasce.si

