
Sedmošolci pozdravljeni! 

Pred nami je že 9-ti teden pouka na daljavo. Razmere se zelo spreminjajo, karantena se rahlja .. bomo 

videli, kaj vse nas še čaka. 

Pri reševanju interaktivne naloge ste se dobro izkazali. Kar nekaj točk pa vam je vzel pravopis! Možnih je 

bilo 48 točk. Po pregledu vaših odgovorov sem dopisala še nekaj možnosti odgovorov, seveda strokovno 

sprejemljivih. Pri posameznikih se je zato število točk, lahko spremenilo. Veliko preglavic vam je delala 

zadnja naloga: zgodovinske dežele na Slovenskem: Kranjska, Koroška, Štajerska in Goriška (Atlas str. 30, 

Učb. str. 76). Predvsem pa imejte v mislih ali gre pri ponavljanju z interaktivnimi nalogami za vaše znanje 

(»iz glave«), ali za »sposojeno« znanje iz zapisov .. 

Pri pregledovanju različnih gradiv, sem naletela na odlično shemo srednjeveške fevdalne družbe. Prilagam 

vam jo spodaj. Več podatkov si lahko ogledate tudi na dodani povezavi pridobljenega vira. 

 

 

Vir: https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucno-gradivo-gremo-v-srednji-vek/ pridobljeno 4. 5. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=g4KLfjMQJgA
https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucno-gradivo-gremo-v-srednji-vek/


Velika večina se vas je odločila pridobiti oceno s pripravo predstavitve. Veliko vas je to nalogo že odlično 

opravilo. Rok za oddajo predstavitve je bil 15. 5. Tisti, ki boste oddali po roku, boste izgubili 1 T pri 

pravočasnosti (zamuda 1 teden, -2T zamuda 2 tedna ..). 

Sedaj pa bomo spoznali tudi novo učno snov: Zemlja je največje bogastvo. 

 

Snov prilepi/prepiši v zvezek. 

 

ZEMLJA JE NAJVEČJE BOGASTVO 

Učbenik str. 82-83, Atlas str. 29-30 

1. KMEČKO ŽIVLJENJE 

– dajatve: velika in mala pravda, priložnostne dajatve, pojezda, dajatve za javno upravo, desetina 

cerkvi (učb. str. 83, vir C) 

– podložni kmetje – so del zemljiškega gospostva, lastnina gospoda!  

(ne smejo se svobodno odseliti, gospod jim sodi in odloča o njihovem družinskem življenju) 

2. KMETOVANJE: značilnosti 

– lesena motika, ralo 

– plug 

– tripoljni sistem 

– srp, kosa 

– živina, cepci 

– žitarice, čebula, korenje, redkev, kumare, buče, repa, zelje 

– govedo, prašiči, drobnica, konji, perutnina; paša 

3. KMEČKA BREMENA 

– večanje števila prebivalstva => kolonizacija* (krčijo gozdove, izsušujejo močvirja, širijo stare 

vasi, nastajajo nove); *naseljevanje novih področij 

– naprednejše kmetijstvo => presežki pridelka => del obveznosti kmet poravna v denarju 

– v 14. st. vrednost denarja pade => gospodje zahtevajo večje zneske denarja + dajatve v 

naravi + delo na gosposki zemlji 

– kmetje morajo plačevati še davke, ki jih uvede država (za upravo in obrambo) 

– nezadovoljstvo, uporništvo => kmečki upori! 

 

NEOBVEZNO: Za dodatno ponazoritev in razlago značilnosti kmečkega življenja vam dodajamo sliki iz 

Rokusovega učbenika. Še več si lahko ogledate sami s klikom na dodani povezavi ter s prijavo na iRokus+: 

kmetje; fevdalizem in fevdalna družba.  

 

https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html
https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html


 

Vir: https://folio.rokus-klett.si/?credit=ZGO7UC&pages=138-139  

 

 

Vir: https://folio.rokus-klett.si/?credit=ZGO7UC&pages=136-137  

 

Uspešno delo, mirne živce, dobre ocene in vse dobro ti želim!  Renata LH                 

 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=ZGO7UC&pages=138-139
https://folio.rokus-klett.si/?credit=ZGO7UC&pages=136-137

