NASELILI SO SE SLOVANI (SDZ, str. 63 – 64)

V selitvenem vrvežu so v 5. in 6. stoletju stara bivališča zapustili tudi Slovani. Selili so se proti
vzhodu, zahodu in jugu.
Delček velike slovanske družine so tudi slovenski predniki, ki so se v 7. stoletju ustavili na
območju vzhodnih Alp na področju, kjer živimo še danes.
Smeri naselitve: s severa (zahodni Slovani), z juga (Južni Slovani ali alpski Slovani).
Prostor poselitve Slovanov se je raztezal:
• na severu do reke Donave,
• na jugu do Istre,
• na zahodu do roba Furlanske nižine,
• na vzhodu do meje z današnjo Hrvaško in do Panonske nižine.
V procesu naseljevanja je prihajalo do mešanja Slovanov s staroselci (romanizirani in
pokristjanjeni ostanki Germanov, Avarov in Hunov). Slovani so se ustalili, prevzeli znanje o
kmetijstvu, vinogradništvu, obdelovanju železa in stekla. Prevzeli so tudi nekatera imena
krajev in rek.
V novi domovini so na že očiščenih poljih zemljo obdelovali s pomočjo kolobarjenja. Gojili so
žita, grah, čebulo, česen, bob, lečo, zelje. Obirali so sadje (slive, jabolka, hruške). Vzgajali so
svinje, ovce, govedo, perutnino. Izdelovali so vlakna, čebelarili, lončarili in obdelovati kovine.

Alpske Slovane so na zahodu ogrožali Bavarci, Franki in Langobardi, na vzhodu pa bivši
zavezniki Obri (ali Avari). Za zemljo in obstoj so se z njimi morali boriti.
Leta 623 so se naši predniki Obrom (ali Avarom) uspešno uprli pod vodstvom Sama.
Nastala je Samova plemenska zveza (623 – 658), ki je po Samovi smrti 658 razpadla.

NASTALA JE KARANTANIJA (SDZ, str. 64 – 66)

Prva samostojna državna tvorba na ozemlju vzhodnih Alp, Današnja Koroška v južni Avstriji.
Središče je bilo na Krnskem gradu, kjer je bil nastanjen karantanski knez, ki je vladal deželi.
Tam je bil knežji kamen in vojvodski prestol. Obsegala je 70 000 km² ozemlja.
Knez je vladal s pomočjo kosezov (plemstvo). Veliko večino so sestavljali svobodni kmetje
združeni v župe, na čelu so bili župani. Nesvobodnih je bilo malo.

Prebivalstvo je bilo razdeljeno na različne družbene skupine:
• PLEMSTVO S KNEZOM
• KOSEZI
• SVOBODNI KMETJE
• SUŽNJI (UJETNIKI, STAROSELCI)
Vsakega novega kneza, čeprav je bil ta položaj deden, so potrjevali s posebnim obredom
USTOLIČEVANJA.
Ustoličevanje - umeščanje karantanskega kneza (preberi v SDZ, str. 65: Resnične zgodbe
opata Janeza Vetrinjskega, 14. stol.)

• Na spodnji povezavi si preberi KAKO SO ZADNJIČ PO STAREM OBIČAJU
USTOLIČILI KOROŠKEGA VOJVODO:
https://www.rtvslo.si/kultura/razglednice-preteklosti/kako-so-zadnjic-po-starem-obicajuustolicili-koroskega-vojvodo/332232

ZA BOLJŠE RAZUMEVANJE DANAŠNJE UČNE SNOVI:
• Na spodnji povezavi si oglej: Zgodnji srednji vek, 4. epizoda: Karantanija (Od Samove
plemenske zveze, do nastanka in izgube samostojnosti Karantanije):
https://youtu.be/0zUaXkfF7kk

ZA RADOVEDNE (tiste, ki želite vedeti več):
• i-gradivo za osnovno šolo na povezavi http://egradiva.gis.si/web/egradiva-os
(klikni, poišči ZGODOVINA - klikni, poišči Naselitev naših prednikov - klikni, poišči kar te
zanima, preberi …)

