
OBRAZY STREDOVEKÉHO SVETA       6.A,B   DEJEPIS   3.4.2020  text 

v učebnici na str. 58-61 

1000 rokov medzi zánikom Západorímskej ríše a objavením Ameriky historici 

nazvali STREDOVEK ako stredné obdobie medzi STAROVEKOM 

a NOVOVEKOM. 

Život za hranicami Rímskej ríše /RR/: 

- hlboké nepriechodné lesy, močiare, nedostatok ornej pôdy, 

- nevybudované cesty, 

- celkovo ťažšie podmienky pre život, 

- odlišný spôsob života ako v RR. 

Ľudia žili v rodových spoločenstvách – KMEŇOCH – podľa príbuzenských 

vzťahov. Pomáhali si navzájom prežiť v drsných podmienkach. 

GERMÁNI – žili na sever od hranice RR. 

SLOVANIA – žili na sever a východ od hranice RR. 

NOMÁDI (kočovníci) – prichádzali do Európy z ázijských stepí. 

Rimania tieto cudzie kmene nazývali BARBARMI, kvôli odlišnej kultúre, 

zvykom, spôsobu života. Keďže neovládali latinčinu, považovali ich za menej 

vzdelaných (necivilizovaných). 

SLOVANIA 

• pravlasť medzi riekami Dneper a Visla (viď mapa) vo východnej až 

severovýchodnej Európe.  

• riedke lesy, močaristá pôda, obydlia si čiastočne hĺbili do zeme, 

• roľníci, lovci, včelári, 

• dokázali obrobiť len vrchnú časť pôdy, preto sa pôda rýchlo vyčerpávala, 

kvôli tomu sa často sťahovali. 

• 5. stor – prekročili Karpaty a dostali sa do strednej Európy 

• postupne osídlili úrodné nížiny v Zakarpatskej kotline v povodí Dunaja 

• tu našli vhodné podmienky pre poľnohospodárstvo, rybolov a včelárstvo, 

pastierstvo, 

• Slovanov spájal spoločný jazyk – PRASLOVANČINA – podobný tomu 

nášmu. 

GERMÁNI 

• žili na severe Európy medzi riekami Rýn a Dunaj, 

• husté lesy, obydlia si stavali na lesných čistinách, strechy zo slamy, 

• chov koní a hovädzieho dobytka, 

• tiež vedeli obrobiť len vrchnú časť pôdy, častým sťahovaním hľadali novú 

úrodnejšiu pôdu, 

• často prenikali až za rímsku hranicu Limes Romanus. 

NOMÁDI 

• kočovné kmene, žili na stepiach ázijského kontinentu, 

• hľadali nové pastviny pre svoje stáda koní, často sa sťahovali, 

• kone chovali na prepravu, ale aj kvôli potrave (napr. pili ich krv o.i.), 

• kočovný spôsob života – neobrábali pôdu, nestavali si stále príbytky, žili 

v stanoch, 

• útočili kvôli územiu a potrave do Európy aj na územie Slovanov. 

 

 

Okrem textu v učebnici si prečítaj aj REČ PRAMEŇOV na str.61 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 


