
TOREK, 26. 5. 2020: USTNO OCENJEVANJE 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 skladu s kriteriji uspešnosti predstaviš svojo temo. 

*****************************   

ZOOM ZGODOVINA (8.00 – 9.30) 

 
Zgodovino bomo opravili preko videokonference. Povezavo dobiš dan prej na svoj 
elektronski naslov. 
 

 

PETEK, 29. 5. 2020: SREDNJEVEŠKA DRUŽBA, ŽIVLJENJE KMETOV IN PLEMIČEV 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 pojasniš organiziranost fevda, 

 opišeš značilnosti novega družbenega sistema-fevdalizma. 

 opišeš položaj in vsakdanje življenje plemstva, 

 opišeš položaj in vsakdanje življenje kmetov. 

 

*****************************   

1. V prejšnjih dveh terminih naše zgodovine ste uspešno 
predstavili svoje izbrane teme. Še enkrat čestitam vsem! 
Danes pa nadaljujemo z novo temo. Ukvarjal/a se boš s 
srednjeveško družbo. Pa začnimo! 
 

2. Najprej v UČB STR. 93 glasno preberi odlomek »KAJ JE BIL FEVD«. V zvezek prepiši spodnji zapis: 
 

  



 

3. Sledi povezavi do interaktivnega učbenika (pazi, da si vpisan/a v irokus) in si oglej posnetek o fevdalni 
družbi: https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=93-94  
 

 
 

4. V zvezek s pomočjo ogledanega posnetka in slike v UČB. STR. 94 sam/a nariši piramido srednjeveške 
družbe! Lahko jo pa najdeš tudi na internetu (v brskalnik zapiši »SREDNJEVEŠKA FEVDALNA DRUŽBA) 
in jo natisneš (če imaš to možnost). 
 

5. Sedaj si oglej še posnetka o življenju plemičev in kmetov: 
 

a) ŽIVLJENJE KMETOV: https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=93-94 
 

 

S klikom na zeleno ikono si 

oglej film o fevdalni družbi! 

Pozorno prisluhni razlagi! 

S klikom na zeleno 

ikono si oglej film o 

življenju kmetov! 

Pozorno prisluhni 

razlagi! 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=93-94
https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=93-94


b) ŽIVLJENJE PLEMIČEV: https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=95-96  

 

 
 

6. V zvezek prepiši spodnje miselne vzorce in jih dopolni z informacijami. Prav tako nariši prebivališče 
plemičev in prebivališče kmetov. Pomagaj si tudi z zapisi v UČB STR. 95 IN 96. 

 
 

ŽIVLJENJE PLEMIČEV 

 

Plemiči so živeli v gradovih. V UČB. STR. 95 si oglej grad. Nato nariši grad po 

svoji zamisli in označi njegove najpomembnejše prostore. 

 

ŽIVLJENJE KMETOV 

 

Kmejte so živeli v skromnih kočah. V UČB. STR. 96 si oglej primer kmečke 

hiše. Nato nariši kmečko hišo po svoji zamisli in ob njej navedi njene 

značilnosti. 

* Fotografirane zapise in risbe pošlji na moj elektronski naslov suza.kosec@gmail.com do 

konca tega dne! 

S klikom na zeleno 

ikono si oglej film o 

življenju plemičev! 

Pozorno prisluhni 

razlagi! 
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