
ПЕТИ РАЗРЕД

Историја је друштвена наука која проучава прошлост људског
друштва.

Отац историје – ХЕРОДОТ

Историски извори : материјални, писани и  усмено предање.

Материјални – предмети и грађевине које су људи направили у
прошлости. Чувају се у музејима или на местима настанка(

тврђаве, цркве....)

Археологија – наука која тржи, ископава и проучава
материјалне историске изворе.

Писани – сви записи које су људи оставили. Чувају се у
архивама и библиотекама.

Усмени (предање)- преносе се причањем са старије на млађу
генерацију. Чувају се у сећањима.

ПОШЛОСТ делимо на праисторију и историју (граница је
откриће писма око 3500.г.п.н.е)

ПРАИСТОРИЈУ делимо на камено (старије и млађе) доба и
метално

Најзначајније откриће човека у праисторији је ватра.

(бакарно, бронзано- бакар+калај, гвоздено) доба.

Постоје две ере : стара (пре рођења Исуса Христоса п.н.е.) и
нова ера (граница је рођење Христа)



ИСТОРИЈУ делимо на Стари век (од проналаска писма до 476

г. наше ере), Средњи век (476-пропаст западног римског
царства до 1492- Колумбово откриће Америке), Нови век (15 до
20 веа)

ХРОНОЛОГИЈА –наука о рачунању времена

10 година – деценија,   100 година – век,  1000 – миленијум

Грци рачунају време од првих Олимпијских игара 776 год п.н.е.

Римљани – оснивања града Рима 753 год п.н.е.

Муслимани – 622 год н.е. прелазак Мухамеда из Меке у Медину.

Прва деценија почиње 1.јануара 1.године и траје до
31.децембар 10.године.....

Први век – 1.јануар 1.године – 31.децембар 100.године.....

Први миленијум – 1јануар 1.године 31.децембар 1000.године....

ПРИМЕР 1753 година – 6.деценија 18.век 2.миленијум

31.децембар 2000 год – 10.деценија 20.век 2.миленијум

01.јануар   2001 година – 1.деценија 21.век 3.миленијум

365година – 7.деценија 4.век 1.милемијум.

КАМЕНО доба карактерише употреба камена за израду оруђа
и оружија.

МЕТАЛНО доба карактерише употреба метала за израду оруђа
и оружија.

Први људи живе у ХОРДАМА ИЛИ ЧОПОРИМА.



Породица – род – племе – савез племена (на челу је
старешина)

Праисторијска налазишта на тлу Србије: Лепенски вир – Доњи
Милановац,Винча код Београда,Старчево код Панчева.

СТАРИ ВЕК - 3500 година п.н.е. (откриће писма) до 476 н.е.

пропаст западног римског царства.

Сумери – прво писмо (КЛИНАСТО слова личе на криве
клинове)

Најстарији правни споменик ХАМУРАБИЈЕВ законик,
књижевно дело – ЕП О ГИЛГАМЕШУ

ПОЛИТЕИЗАМ – вера у више богова (готово сви народи старог
века)

МОНОТЕИЗАМ – вера у једног бога (јехова или јахве) – Јевреји
(вера ЈУДАИЗМ) , међу Јеврејима настаје и друга једнобожачка
вера – ХРИШЋАНСТВО (Бог отац ЈАХВЕ Исус Христ – син
божији).Трећа једнобожачка вера – ИСЛАМ 7.век н.е.- (бог Алах,

Мухамед –пропрок)

АСТРОЛОГИЈА- прорицање будућности на основу положаја
звезда,

АСТРОНОМИЈА- проучавање небеских појава.

СУМЕР, АКАД, ВАВИЛОН, АСИРИЈА – државе које су
настајале и смењивале једна другу на простору



МЕСОПОТАМИЈЕ – (међуречје, област између река ТИГАР и
ЕУФРАТ)

Најпознатији градови УР, УРУК, АСУР, НИНИВА, ВАВИЛОН.

Висећи вртови Вавилона (Семирамидини вртови)- једно од
седам светских чуда старог света.

На крају долазе ПЕРСИЈАНЦИ који су покорили све и Египат и
ратовали са Грцима.

ФЕНИЧАНИ измислили писмо – алфабет из којег су се развила
данашња писма.

ЕГИПАТ је дар реке НИЛ

3000 год п.н.е. владар Менес уједињује Горњи и Доњи Египат у
једну дражаву.

Титула египатских владар је ФАРАОН ( велика кућа)

СВА ДРУШТВА СТАРОГ ВЕКА СУ РОБОВЛАСНИЧКА

ПИРАМИДЕ- гробнице фараона (Кеопсова-највиша,

Кефренова и Микеринова) Највећи број подземних  гробница
налази се у Долини краљева .

ХИЈЕРОГЛИФИ –египатско писмо (свети знаци или урези),

пишу на ПАПИРУСУ-материјал прављен од једне врсте трске.

Саркофаг – погребни ковчег. Балсамовање или
мумифицирање – припрема тела да би се сачувало од
радспадања.



Најпознатији фараони ТУТАНКАМОН, РАМЗЕС II ....

Неки од египатских  богова РА-бог сунца,Озирис- бог
мртвих,Сет – подземног света

СФИНГА – биће које има тело лава, главу фараона чува
пирамиде.

Египат су покорили  Персијанци, затим Александар Велики, па
Рим.

СТАРА ГРЧКА

Прва култура на острву КРИТ- центар град Кносос – трећи
миленијум п.н.е.

У другом миленијуму п.н.е  долазе три грчка племена АХАЈЦИ,

ЈОНЦИ и ЕОЛЦИ. Најјача краљевина –АХАЈА- центар град
МИКЕНА.

Сукоб између Јонаца (АТИНА) и Крићана (легенде о Тезеју,

Минотауру, Аријадни, Егеју)

Ахајци покоравају Крит у 15.веку п.н.е. (око 1450 год.п.н.е)

У 12. веку п.н.е. Рат Ахајаца и Троје (АХИЛ,  ХЕКТОР,

ОДИСЕЈ,ТРОЈАНСКИ КОЊ, АГАМЕМНОН, ПАРИС, ЈЕЈЕНА) –

Тројански рат



Рат опевао слепи песник ХОМЕР у епу ИЛИЈАДА, друго дело је
Одисеја- Одисејеве авантуре при повратку кући.

Четврто грчко племе долази у 11.веку п.н.е. –ДОРЦИ освајају
Пелопонез и праве државу СПАРТУ.

ПОЛИСИ -  градови државе

Најпознатији су били СПАРТА и АТИНА.

СПАРТА је настала у области Лаконија ( Пелопонез ) –

основали су је ДОРЦИ

Подела становништва у Спарти:

1. Спартијати – аристократија ( власт најбољих)

2. Перијеци – народ (сељаци занатлије трговци..)

3. Хелоти – робови.

На челу државе била су  два краља – БАЗИЛЕУСИ, ГЕРУЗИЈА
– веће стараца, АПЕЛА – народна скупштина
ЛАКОНСКИ ГОВОР – говорити кратко и јасно

АТИНА – основали је Јонци на  полуоству  Атици.

Подела становништва у Атини

1. АРИСТОКРАТИЈА

Власт припада ЕУПАТРИДИМА (од бољих очева) од њих
бирају краљеве -  Базилеусе

2. ДЕМОС – народ



3. РОБОВИ

Солонове и Клистенове реформе уводе ДЕМОКРАТИЈУ (власт
народа)

Сва власт припада ЕКЛЕСИЈИ – Народној скупштини

Грци (хелени) – политеисти ЗЕВС, ХЕРА, ХАД, ПОСЕЈДОН,

АТИНА, АРЕС, АПОЛОН,

Грци се насељавају свуда око Средоземног мора –

колонизација највише у Малој Азији, Сицилија ,југ Италије.

ГРЧКО-ПЕРСИСКИ ратови (499-449 год.п.н.е.)

Грци не прихватају да буду поданици Персијанаца.

490год.п.н.е.- Битка на МАРАТОНУ победа Атињана

480 год.п.н.е. персиски владар Ксеркс – ТЕРМОПИЛСКА битка
(Леонида и 300 спартанаца + Атињани)- победа Персије

480.год.п.н.е. – поморска битка код САЛАМИНЕ победа грчке
морнарице- Персијанци беже –мир потписан 449год.п.н.е.

Грчко –персијске ратове описао је грчки историчар ХЕРОДОТ.

Настају два савеза  међу Грцима АТИНСКИ ПОМОРСКИ
(делски) савез на челу Атина и ПЕЛОПОНЕСКИ(спартански)

савез.

Златно доба Атине – највећи развој за време ПЕРИКЛА у
5.в.п.н.е.

ПЕЛОПОНЕСКИ РАТ ( 431-404.г.п.н.е)



431-403год.п.н.е. ПЕЛОПОНЕСКИ РАТ ( зараћене стране Атина
– Спарта) победила је Спарта.

766год.п.н.е. – прве Олимпијске игре –Зевс, сваке 4.године у
месту Олимпија – Пелопонез. Свети мир.

Грци су писмо преузели од Феничана и створили свој АЛФАБЕТ

Пелопонеске ратове описао је историчара ТУКИДИД.

Медицина – ХИПОКРАТ (заклетва)

Књижевност ЕСХИЛ , ЕУРИПИД, СОФОКЛЕ.....

ФИЛОЗОФИЈА (љубав ка мудрости) СОКРАТ,ПЛАТОН,

АРИСТОТЕЛ......

Три стила градње ХРАМОВА (божија кућа) ДОРСКИ, ЈОНСКИ,

КОРИНТСКИ.

АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ – ХЕЛЕНИСТИЧКО ДОБА

(мешавина културе грка и народа старог истока)

338год.п.н.е. победа Филипа II над удруженим грцима код
Херонеје

336п.н.е. Филип убијен на власт долази АЛЕКСАНДАР
ВЕЛИКИ(македонски) креће урат против Персије победе код
Граника 334п.н.е, код Иса 333п.н.е, код Гаугамеле 331год.п.н.е.

осваја Персију Египат...... Изградио Александрију у Египту
Највећи освајач старог века, умро 323год.п.н.е. Држава се
распала.

СТАРИ РИМ



Настаје на Апенинском полуострву – покрајина Лација – племе
Латини – оснивају град- државу РИМ

Језик – латински – писмо латиница , Римски бројеви

Три државна облика уређења:

1. Краљевство (753 п.н.е. - 509 год.п.н.е.)

2. Република (509 -27годп.н.е.) –

3. Царство (27.годп.н.е.-476годн.е.)

Легенда о Ромулу и Рему,Близанци Ромул и Рем, вучица Реа,

по предању Рим је основан 753год.п.н.е. - Ромул – Рим

Државно уређење у ДОБА КРАЉЕВСТВА:

Седам краљева, Сенат (веће стараца), Народна скупштина

Подела становништва:

Слободно становништво –1. ПАТРИЦИЈИ (патер-отац) старе
породице,

Римска аристократија. Чланови
Сената.

2.ПЛЕБЕЈЦИ – слободан народ, имају
представнике у Сенату – Народне трибуне – право да ставе-

ВЕТО(забрањујем)

Државни и приватни – 3.РОБОВИ.

Гладијатори (гладијус-мач) – робови за борбу у арени.

Уређење у доба РЕПУБЛИКЕ( РЕС ПУБЛИК – СТВАР
ЈАВНОСТИ)



Уместо краљева –ДВА КОНЗУЛА– на годину дана, СЕНАТ и
Народна скупштина.

Сви послови јавно на ФОРУМУ (трг)

Легија (римска војна јединица која је бројала 6000 војника,

Тријумф (свечана поворка)- организована у част победа римске
војске.

Освајање Апенинског полуострава (Етрурци, Самните, грчке
колоније). Грчки град Тарент – помоћ од епирског краља Пира
(Пирова победа – победник има више жртава од пораженог)

ПУНСКИ РАТОВИ ( ратови између Рима и
Картагине )

264-146год.п.н.е. ПУНСКИ (Картагина) ратови . Други пунски рат
– Ханибал –умало заузео Рим

РОМАНИЗАЦИЈА – наметање римског језика, културе и вере.

До 1.века п.н.е. заузели готово све земље око Средоземног
мора.

ЦЕЗАР – Галија. ДОЖИВОТНИ КОНЗУЛ -  44.ГОД.п.н.е. убијен

Доба грађанских ратова- победо Октавијан Август – Принцепс
Сенатус (први у сенату), Август(Божански)

27.год.п.н.е. уводи МОНАРХИЈУ(власт појединца ) – царство
два дела 1.ПРИНЦИПАТ

2. ДОМИНАТ (доминус – господар) од 284.год.н.е.-

Диоклецијан – тетрархија- два старија + два млађа цара



Консатнтин Велики 313.год -  МИЛАНСКИ ЕДИКТ –

хришћанство добија право слободе исповедања вере.

375 год. – Сеоба народа (Хуни, Германи...)

ФАМИЛИЈА (породица )

ИНСУЛЕ – вишеспратнице за сиромашне, ТЕРМЕ (јавна
купатила)

ТРИЈУМФАЛНЕ КАПИЈЕ – славолуци, ПАНТЕОН ( храм свих
богова)

Богови – ЈУПИТЕР , МАРС, ПЛУТОН, НЕПТУН, ВЕНЕРА,......

КОЛОСЕУМ – арена за борбу .

ИСУС ХРИСТ –син божији, оснивач хришћанства – 12

АПОСТОЛА (ученици)- шире хришћанство

БИБЛИЈА- хришћанска света књига. 1.Стари завет-списи
Јевреја пре појаве хришћанства

2.Нови завет-4. Јевањђеља и
верски списи настали после појаве Христа:

На територији данашње Србије живели су племена : Трибали,

Дарданци, Панонци, Бреуци, Аутаријати, Дачани, Келти,

Мези.....

Римски градови код нас: Сирмијум – Сремска Митровица,

Сингидунум-Београд, Ромулијана-Гамзи град, Наисус-Ниш,

Виминацијум – Костолац,........



СЕДАМ СВЕТСКИ ЧУДА СТАРОГ СВЕРТА: ПИРАМИДЕ У
ГИЗИ, ВИСЕЋИ ВРТОВИ ВАВИЛОНА, КОЛОС СА
РОДОСА,ЗЕВС У ОЛИМПИЈИ, АРТЕМИДИН ХРАМ У ЕФЕСУ,

МАУЗОЛЕЈ У ХАЛИКАРНАСУ, СВЕТИОНИК СА ПОЛУОСТРВА
ФАРОС КОД АЛЕКСАНДРИЈЕ.



ШЕСТИ РАЗРЕД

Средњи век траје од 5.век(476.год.) – 15.век(1492. Год)

Античког роба замењује – зависни сељак- кмет

Подела становништва у средњем веку-феудално друштво:

1. Племство (монарх,феудалци,племство)

2. Свештенство
3. Зависни сељак -кмет

Кмет је потчињен феудалном господару – властелин

Властела: крупна – велможе, ситна- витез или ритер.

Средњи век –ФЕУДАЛНО ДРУШТВО – феуд – земљишни посед
који добија витез ( ритер).

ВАЗАЛНИ ОДНОСИ – МЕЂУ СЛОБОДНИМ
ЉУДИМА-ВЛАСТЕЛА

Вазал( слуга) . Ситни властелин ступа у вазални однос према
крупном феудалцу( сениору ).Сениор додењује посед вазалу и
полаже заклетву верности.Вазал ратује за свог сениора .

Средњевековни ратник на коњу – витез.

Споменици века: Манастир (црква са околним зградама) –

монаси – на челу је ИГУМАН (православци), ОПАТ (католици).

Утврђени градови, Замкови владара или властеле.

Римско царство је подељено 395. г на:

1.ЗАПАДНО РИМСКО ЦАРСТВО



2. ИСТОЧНО РИМСКО ЦАРСТВО

476.год – крај Западног римског царства-срушили су га
Готи-Германи.

Источно римско царство – ВИЗАНТИЈА (освојили је 1453 .г.–
Турци)

330.год. – Константин Велики – основао -КОНСТАНТИНОПОЉ (

нови или други Рим, Цариград, данас Истамбул)

Обележја Византије – хеленистичка култура, римско право.

Један од значајних византијских владара ЈУСТИНИЈАН (6.век)
покушао да обнови Римско царсво.Саградио цркву
Св.Софију-Аја Софија

Слабљење Византије – непријатељи –Балкан Словени и
Авари, исток Персијанци од 7.века Арабљани. Држава се дели
на теме – челу је стратег.

Праве се проније- земљишни посед-добијају
пронијари-византијски витезови.

ВИЗАНТИНИЗАМ – начин владања византиских царева-цар је
божији намесник на земљи.

1054 – подела хришћанства: католички запад и православни
исток.

КАТОЛИКОС-ОРТОДОКС=ПРАВА ВЕРА

Цариградски патријарх –

екуменски(васељенски)-васиона-насељени свет.



Кијевска Русија – Владимир (10-11.век) – хришћанство.

Хуни 375год.-ВЕЛИКА СЕОБА НАРОДА , Азија -  Европа –

ВРАТА НАРОДА -  (равница од планине Урал до Каспијског
Мора) – успон краљ Атила(бич божији) 5.век

Насељавање: Франци- Галија(Француска),

Визиготи-Пиринејско полуостр., Остроготи- Апенинско,

Англи-Британија,Вандали-север Африке-

вандализам-безумно разарање. ВИКИНЗИ = НОРМАНИ

ЦРКВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Парохија-свештеник, Епископија-Епископ(католици Бискуп),

Архиепископија – Архиепископ(надбискуп).

Петоглава хришћанска црква ПАТРИЈАРСИ У
(Цариград,Антиохија, Александрија и Јерусалим) ПАПА-Рим.

МОНАХ – МОНО= један или сам

Арабијско полуосртво-арабљанска
племена-номади(сточари,често се селе)- на челу Шеик.

Мухамед (570-632)- оснива нову веру-Ислам у 7.веку- верник
муслиман.

622год. Прелазак из Меке у Медину-Хиџра-почетак исламске
ере.

Куран – исламска света књига, Каба – свети камен метеорит у
Меки.

ЏИХАД- свети рат. 711год. – заузимају Шпанију.



Од њих смо добили добили – пиринач, дуд,конопљу, шећерна
трска. Бусола, барут, хартија (кинези-арабљани-европа),

арапске (индиске) цифре.

Арабеске-украси у облику геометријских шара. Џамија –

исламска богомоља, минарет- обла кула уз џамију.

СЛОВЕНИ

Дњепар – Карпати – Балтичко море = прапостојбина

Сеобе на ИСТОК – ЗАПАД- ЈУГ.  Узрок сеоба –лоша обрад
земље, мали приноси и повећање становника. Врховни бог -
ПЕРУН, бог сунца – ДАЖБОГ. Насељавање на Балканско
полуострво од половине 6.века.

Код Јужних Словена само СРБИ и ХРВАТИ – сачували име из
прапостојбине. Остали добили имена по рекама (Тимочани,

Струмљани, Неретљани), по градовима Дукља – Дукљани,

Карантана – Карантанци.

Староседеоци – сточари – Власи

Румуни = стари Дачани + словенска + германска племена

Авари – 6.век –народ из Азије дошао у Панонску низију, вођа
има титулу - каган – Аварски каганат (држава).  Центар град
СИРМИЈУМ – Сремска Митровица. Уништо их Карло Велики.

Мађари (Угри) – Дошли у Панонску низију у 9.веку и тиме се
завршава Велика сеоба народа- ратници -  изгубили од
Немаца- прихватили хришћанство од Словена и земљорадњу
– опстали.



Бугари – турско порекло – Кавказ – 680год.дошли  – доњи ток
Дунава – покорили словенска племена- утопили се у њих (

прихватили словенски језик,културу и обичаје,данас спадају у
Словене) – врхунац у време цара Симеона 9-10век.

Македонски Словени – устанак – Самуило цар – Беласица
(1014) – победа Византије – крај Самуилове државе.

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

СРПСКЕ земље: Србија(Рашка), Травунија, Захумље, Паганија,

Дукља, Босна.

Србија : Ибар, Зап.Морава, Босна, Соли(тузла). Властимир –

рат са Бугарском – успешан. Наследници се свађају. Бугарска
заузима Србију. Бугарски цар Симеон умире , У Србији –

Часлав – 950год. – погинуо против Мађара.

Дукља (Зета) – Стефан Војислав, два устанка против Византије
(1035, 1042) – други успешан – Михајло 1077 – краљ – наследник
Бодин- држава пропада.

ПОКРШТАВАЊЕ СЛОВЕНА

Велика Моравска – Мисионари –Солунска браћа –

Константин (Ћирило) и Методије. Константин творац првог
словенског писма – ГЛАГОЉИЦА. Мисионари – 863 .г.

Ученици солунске браће – беже – Охрид – Наум и Климент
творац –ћирилице

ГЛАГОЉАШИ – свештеници – народни језик- глагољица

Најстарије књиге – старословенски – глагољица.



12.век – МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ – ЋИРИЛИЦА

ФРЕСКЕ – слике сликане на свежем малтеру

11 век – у немачкој сукоб цар-папа

1215 – Енглеска – ВЕЛИКА ПОВЕЉА СЛОБОДА

КРСТАШКИ РАТОВИ

1095 – 1270 – Крсташки ратови – заузеће Јерусалима – рат са
Саладином. Трећи рат (Барбароса и Ричард Лавље срце),

четврти – крсташи су 1204.г – заузели Цариград

11.век – настанак градова – слобода – откуп или повеља од
владара

ЕСНАФ(ЦЕХ) – удружење занатлија исте струке.

Школе – при манастирима или црквама.

12.век – Универзитети – 15.век – ГУТЕНБЕРГ – штампарија.

Византиски стил градње – равнокраки крст, Западноевропски
– латински, издужени крст.

СРБИЈА

1166 – 1196г. ( 12.век ) СТЕФАН НЕМАЉА ( ктитор Студенице) –

велики жупан

1196 – 1227.г. СТЕФАН НЕМАЊИЋ – 1217 .г. - КРАЉ ,1219 .г–
САМОСТАЛНА ЦРКВА – АРХИЕПИСКОПИЈА – САВА (први
архиепис)-Првовенчани је ктитор манастира Жиче.

1228 – 1234.г – први син Стеф. Првовен. краљ РАДОСЛАВ



1234-124.г. – други син краљ ВЛАДИСЛАВ

1243 – 1276.г трећи син краљ УРОШ I–  доводи Сасе – рудари
који обнављају рударску производњу – развијају се градови –

богата држава. Ктитор манастира Сопоћани.ОД СТЕФАНА
НЕМАЊИЋА СВИ ВЛАДАР НОСЕ ИМЕ СТЕФАН ПОРЕД СВОГ
ИМЕНА, А ОД УРОША НОСЕ И ИМЕ УРОШ.

1276 -  1282 .г.– краљ СТЕФАН ДРАГУТИН (први син Уроша)

1282 – 1331.г. –краљ СТЕФ. УРОШ II МИЛУТИН- Македонија –

брак са Симонидом ,велики ктитор – Грачаница,Богородица
Љевишка,Бањска...

1321- 1331 –  краљ СТЕФАН ДЕЧАНСКИ – победио Бугаре код
Велбужда 1330.г. – са власти га збацио син краљ ДУШАН (1331

– 1355)  - 1346 г.крунише се – Скопље – ЦАР СРБА И ГРКА –

1349. Г -ДУШАНОВ ЗАКОНИК

Кефалије – управитељи градова, властела – велика и мала

СЕБРИ – зависно становништво (кметови) у Србији.

Немањићи- светородна династија – сви свеци (осим
Душана)-Светородног корена – оснивач династије Немања
светац – свет Симеон.

1355-1371 – цар Урош V Нејаки- сукоб са стрицем Симеоном –

уздигао Мрњавчевиће Угљеша и Вукашин (отац краљевића
Марка) – погинули у битци на Марици 1371- нешто касније
умире и Урош – крај Немањића – владали два века.

БОСНА



Први владар бан Кулин (1180-1204)

Црква босанска = богумили + патарени – јеретици

Јерес- учење које се не слаже са званичним црквеним учењем

1353- 1391- Твртко I-босна на врхунцу – 1377 – Краљ Срба и
Босне – крунисан у манастиру Милешева.

ДУБРОВНИК – средњевековна република – дубрава – шума

Поморци и трговци. Велико Веће бира кнеза на месец дана.

ЖИТИЈА – животописи владара, светаца, црквених старешина.

Прво житије код Срба  о Стефану Немањи (св. Симеон)

– Монах Сава

Најстарији Летопис попа Дукљанина

Стећци – надгобни споменици

ТУРЦИ

Султан – спахије(племићи) – турска коњица –спахилук – имање

Данак у крви – јаничари –турска пешадија

Македонија - Мрњавчевићи – гину  на Марици 1371.

28. јун. 1389 Битка на Косову- гину оба владара Кнез
Лазар и Мурат –Милош Обилић, кнегиња Милица, Вук
Бранковић(није издао), Јакуб и Бајазит- то су историјске
личности

Југовићи , Косанчић, Топлица- неисторијске личности



СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ ( 1389 -  1427.г) - деспот – турски и
угарски вазал- Београд –престоница Србије.

1427- 1456 .г– деспот Ђурађ Бранковић ,престоница град
Смедерево

1453- пад Цариграда – Мехмед II Освајач

1459- Пад Смедерева – изградио га Ђурађ Бранковић

1463 – пад Босне под турску власт

Зета – Балшићи – у састав Србије Лазаревића – па зетом
владају Црнојевићи – Иван Црнојевић – штампарија на Цетињу
– неслога међу синовима Ивана – 1496 – Турци покоравају Зету.

Сеобе Срба – Далмација, Италија, Угарска – Вук Гргуревић –

праунук Вука Бранковића- Змај Огњени Вук.



СЕДМИ РАЗРЕД

1487 Бартоломео Дијаз - Рт добре наде      Португал па
Шпанија

1492 Колумбо – Америка

1498 Васко да Гама –  поморски пут - Индија

1519 -  1522 Магелан пут око света

Америка добија име  -  Америго Веспучи

Пизаро , Кортес – конкистадори (освајачи) Инке и Астеци

Хуманизам – Центар интереса ЧОВЕК (15в.), Ренесанса –

препород угледање на старри Рим и Грчку (14 в.)

Данте-  Божанска комедија- Хуманизам  , Бокачо – Декамерон –

ренесанса,

уметници- Да Винчи Мона Лиза , Тајна вечера; Микеланђело –

Давид , Мојсије

Мецене- спонзори уметности

ПРОТЕСТАНТИЗАМ- НОВО УЧЕЊЕ

Мартин Лутер- (1517) – тражи реформу католичке цркве,

Екскомумициран- изачен из цркве (друштва) ,Протест против
папске моћи – протестантизам.Превео Библију на немачки
језик

Женева – калвинизам , Хенри осми – англиканска цркба,

Француска – хугеноти(калвинисти),



Папа- оснива Језуите,Списак забрањених књига, инквизиција
(црквени суд)

Ђордано Бруно – спаљен ,Галилеј –кућни притвор до смрти

Настаје доба верских ратова-1555 – Аузбург – чија земља
његова вера.

Апсолутистичка монархија – Владар има неограничену власт

Успон турске монархије до краја 17 в.- Велики бечки
рат(1682-1699) – мир у Сремским Карловцима – ПРВА СЕОБА
СРБА  - АРСЕНИЈЕ III ЧАРНОЈЕВИЋ( ЦРНОЈЕВИЋ)- 1690.г.

ТУРСКА ДРЖАВА- ОСМАНЛИЈЕ

Џихад –свети рат, на челу државе СУЛТАН, Висока порта –

турска влада , велики везир – премијер, Везири- министри

Беглербеглук-санџак-нахија

Кадија – судија , шеријат-  исламски закон,

Раја – покорено становништво (плаћа порез)

Спахије – турски феудалци (власник спахилука) – коњица у
војсци

Јаничари – пешадија ( од хришћана – Данак у Крви –

Девширма)

Харач -  порез по глави, Филурија – порез (за сточаре ) по кући

Хајдуци- харамбаша , барјактар,- јатаци. ЂУРЂЕВДАН-

МИТРОВДАН



(Бајо Пивљанин, Дели Марко, Старина Новак)

Ускоци – из околних земаља упадају на простор Османског
царства ( СЕЊСКИ УСКОЦИ , Стојан Јанковић)

Власи- сточари-плаћају порез –ФИЛУРИЈУ један дукат по кући.

ПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈА

1557- обновљенљ Пећка патријаршија( заслуга Мехмед паше
Соколовић)- први патријарх – Макарије Соколовић-

постављење плаћају (Берат) султану,

1594 – спаљене мошти Светог Саве на Врачару- због буне
Срба у Банату

1776- укинута је Пећка патријаршија

1690 – Прва сеоба Срба патријарх Арсеније трећи Чарнојевић

1739- Друга сеоба Срба  патријарх Арсеније четврти Јовановић

У 18.веку сеобе Срба у Русију, у јужну Угарску (војводину)

Мађари, Словаци Русини Италијани Штанци Французи...

Дуж граница Турска – Аустрија настаје Војна крајина (16.век-
1881)

Митрополити у Сремским Карловцима Фрушка гора – СРПСКА
СВЕТА ГОРА,

1791 – Карловачка гимназија ; 1810 – Српска православна
велика гимназија у Новом Саду

Доситеј Обрадовић – Совјети здравог разума, Живот и
прикљученија



ДОБА    РЕВОЛУЦИЈА

Првa индустријска револуција – парна машина – Џејмс Ват (

1769.г)

Парна локомотива,пароброд.

Енглеска револуција – Кронвел (краљ је убијен)- ХАБЕАС
КОРПУС АКТ – нема хапшеља без судског налога

1776.г. – Америчка револуција- Декларација о независности
САД –а -1776.год.– прва република

Просветитељи у Француској – Волтер , Монтескије  , Русо

Даламбер и Дидро – Енциклопедија

1789- Француска револуција – Прва република – укида се
феудализам , донета ДЕКЛАРАЦИЈА О ПРАВИМА ЧОВЕКА И
ГРАЂАНИНА, - бирачко право

1793 – владарски пар Луј 16. и Марија Антоанета – гиљотина.

сукоб јакобинци -  жирондинци.

1795 – Директоријум ;

НАПОЛЕОН БОНАПАРТА

1799 – Конзулат (Наполеон први од три конзула) , 1800-

Диктатор (неограничена власт)

1804 – Цар Француске; доноси ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИК

1805- пораз против Нелсона (Енглез) – рт Трафалгар, ствара
велику армију, победа у ратовима (1805-09)



1812- напад на Русију  (Рат и мир – Толстој), Бородинска битка ,

заузима Москву. Пораз , бежи у Париз.

1813- битка код Лајпцига – битка народа – пораз Наполеона-

1814- острво Елба – 1815 – бекство – битка код Ватерлоа- пораз

протеран на Свету Јелену , тамо умире 1821.

1814-15 Бечки конгрес – савез „Света алијанса“ угушити
револуције

ФРАНЦУСКА појам нације – нација = држављанство

НЕМАЧКА – нација- заједнички корен, традиција, језик, обичаји

1848/9 револуције у Европи (Француска,Италија,Аустрија ...)

највећа у угарској

национални покрет – буђење или ослобођење нација

УЈЕДИЊЕЊЕ ИТАЛИЈЕ И НЕМАЧКЕ

1859 – 1870 уједињење Италије – Кавур , Гарибалди ,Виторио
Емануел  други.Пијемонт стаје на чело италијанског
уједињења.

НЕМАЧКО УЈЕДИЊЕЊЕ

1866- Пруска побеђује Аустрију, 1870 Француску , уједињење
Немачке у Версају 1871- Бизмарк, Вијхем l цар (други рајх
),председник владе ОТО ФОН БИЗМАРК.

Амерички грађански рат 1861 – 1865  ; питање ропства , север
унија – против робства  Абрахам Линколн ; југ – конфедерација
– за робство-  ПОБЕДА СЕВЕРА



ИСТОЧНО ПИТАЊЕ – ко ће узети територије Турске када она
буде протерана са Балкана

СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА – ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК
1804 -1813

Смедеревски санџак = Београдски пашалук ; 1801 – дахије

1804 – Сеча кнезова-– повод за устанак -вођа Карађорђе
Петровић

Збор у Орашцу 15.2.1804.год. – почетак устанка.

битке 1805 – Иванковац ; 1806 – Мишар ; 1807 – Београд ; 1809

Чегар ;  мирови – Ичков 1807 , Букурешт – 1812.

1805 – прљвитељствујушћи совјет , ПОПЕЧИТЕЉИ –

МИНИСТРИ ;  Доситеј  Обрадовић – попечитељ (министар-

први ) просвете 1811 – Карађорђе ВРХОВНИ ВОЖД
(велика помоћ Русије)

1813- пропаст устанка

1814- Хаџи Проданова буна – неуспешна

1815 – ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК – Милош Обреновић

битке на Љубићу, Палежу Дубљу..

споразум (усмени) са Марашлија Али – пашом – крај устанка

до 1835 – борба за аутономију , Милош – кнез , нема Турака
осим у градовима , укинут феудализам , буне против Милоша,

убиство Карађорђа

1835 – СРЕТЕЊСКИ УСТАВ – убрзо укинут



1838- Турски устав - Милош одлази из Србије , три недеље
влада му син Милан али умире.Михајло до 1842.

1842  - 1858 Александар Карађорђевић и уставобранитељи

1844-„ Начертаније“- Гарашанин Илија – спољна политика
Србије

1858- 1860 -  Друга влада вина Милоша Обренивића

1860 1867 – Друга владавина Михаила Обреновића

1862-  Чукур чесма – сукоб са Турцима

1867- Турци одлазе из Србије , убијен  Михаило Обреновић

1868- 72-  намесништво за Милана Обреновића (1872-1889)

1875 – устанак у Босни и Херцеговини, Србија и Црна Гора у
рату са турском , Русија прелази Дунав -  пораз Турске

1878- мир у Сан Стефану

1878 – поништен мир у Санстефану – Берлински конгрес –

Србија, Црна гора , Румунија , Бугарска – независност и
проширења

ЦРНА ГОРА

Владари Црне горе у 19.веку – Петар l Петровић Његош, Петар
ll Петровић Његош (Луча Микрокозма, Горски Вијенац) –

владике.



Књаз Данило , Књаз Никола 1860 –Црна гора за време његове
владавине добија независност на Берлинскомм
конгресу,добија Устав -1905.г. и постаје краљевина - 1910 краљ
до 1918.

1849 (у време револиције у Угарској Лајош Кошут) ствара се
Војводство Србије и Тамишки Банат до 1860

Јосиф Рајачић – патријарх српски , Стеван Шупљикац – војвода

Матица српска – Пешта 1826 , у Новом Садау од 1864



Осми разред

Велике силе :у 19 и 20 в. :Русија ,Енглеска, Аустро угарска ,

Немачка и Француска у Европи и САД и Јапан

1867.г – Aустрија и Угарска нагодба- двојна монархија
–Аустроугарска монархија

Борба за колоније  - колонијалаизам, империјализам –

стварање царстава

Друга половина 19 в. Друга индусртијска револуција- употреба
електричне енергије и деривата нафте

иноватори Тесла , Пупин, Едисон....

идеологије: Либерлаизам – лична слобода, владавина
права(закон) Конзерватизам – нема промена, строги ред,

традиција (Клерикализам- већа улога цркве у друштву)

Социјализам и комунизам – власт радничке класе

Национализам – љубав ка сопственој нацији (нација заједница
која има заједнички језик, културу, историју)

Шовинизам – нетрпељивост, мржња ка другима

Расизам – учење о неједнакости раса (вредне и мање вредне
расе)

Антисемитизам – мржња према Јеврејима

1908 – Анексија (припајање) Босне и Херцеговине



Румунија- Влашка + Молдавија 1862 владар Јон Куза, па
Хоенцолерни независност добија – Берлински конгрес 1878.г

Бугарска – независност 1878 Кнежевина Бугарска и Источна
Румелија (под турском) уједињене 1885 влада династија
Батенберг па Кобург.

Грчка – независна од 1830 влада династија Баварски па
Олденбург

Србија

1878- независна (Берлински конгрес) династија (владарска
породица) – Обреновић Милан(1872 – 1889), Александар (1889-

93 намесништво 1893 – 1903),

Либерална странка – Јован Ристић , Напредна – Милутин
Гарашанин, Пироћанац,Новаковић

Народна радикална – Никола Пашић

1882.г – Краљевина,    1883.г – Тимочка буна , 1885.г – рат са
Бугарском

1888 .г– устав 1889.г – абдикација краља Милана (повлачеље
са престола)

Александар Обреновић + Драга Машин , 1903.г. Мајски преврат
- крај династије Обреновић и долазак на власт династије
Карађорђевић (1903- 18 краљ Србије , 1918 – 1921 краљ
Краљевине СХС)

Петар I Карађорђевић ( 1903 -1914.год.)



1906 – 1911 Царински рат ( Србија – Аустро угарска)

Црна Гора

Династја – Петровић Његош, независност 1878.г. , краљевина
1910.г ,Устав 1905.г.

странке : Праваши и Клубаши

1849 – 1860 Војводство Србија и Тамишки Банат

Српска народна слободоумна странка – Светозар Милетић од
ње настају Либерална – Михајло Полит-Десанчић,Рдаикална –

Јаша Томић

1881- укинута Војна крајина стварају се српске странке и
организације у Далмацији , Хрватској , Славонији

У Босни и Херцеговини од 1878 (окупирана од А-У ,уз дозволу
Берлинског конгреса) Бењамин Калај – покушај ствсрања
Босанске нације

Стара Србија (Рашка област, Косово,Метохија,Северна
македонија)

1912- стварање балканског савеза(Србија,Бугарска,Грчка,Црна
Гора) против Турске

Први балкански рат 1912 (Куманово, Битољ), примирје у
Лондону и стварање Албаније, крај рата 1913.г- Лондонски мир

Други балкански рат- Бугарска против Србије, Грчке, Румуније,

Турске , Мир у Букурешту 1913г. Турска остала у Европи.

Први светски рат



Узрок – борба великих сила око колонија

повод – Сарајевски атентат 28. 6.1914.г

Антанта – Француска , Русија, Енглеска, Србија , Црна Гора ,

1915 Италија , 1916 Румунија

Централне силе – Немачка, Аустро-угарска. Бугарска, Турска

28. 07. 1914 почетак рата Фронтови : Западни Немачка –

Француска + Енглеска , Источни Русија – Немачка +

Аустро-угарска , Балкан Србија + Црна Гора – Аустро-угарска +

од 1915 Немачка, Бурагска

Италијански фронт – Италија  - Аустро-угарска

Солунски фронт Срби+  Француска +Енглеска –

Немачка+Бугарска+ Аустро-угарска

битке 1914.г. Марна , 1915.г.- Горлиц, Галипоље 1916.г.- Верден,

Сома,Брусиловљева офанзива

1917.г.- Октобарска револуција у Русији власт радника и
сељака,

1917.г.улазак САД у рат на страни сила Антанте

1918.г.- Пробој Солунског фронта капитулација Бугарске ,

Турске, А-У.

11.11. 1918 – капитулација Немачке – крај рата

28.06 –Атентат: 23.07- ултиматум(захтев праћен претњом)

Србији од  Аустро-угарске: 28.07.-објава рата

Командант аустро-угара – Оскар Поћорек



Србија-Регент(привремени владар,због болести) Александар
Карађорђевић, војвода Радомир Путник.

август 1914.г.-Церска битка прва победа Срба (и савезника )

,Степа Степановић дфобија титулу војводе

децембар 1914.г.-победа на Колубари, Живојин Мишић –

војвода

командант црногорске војске Божидар Јанковић генерал из
Србије Арчибалд Рајс- криминолог из швајцарске-опис злочина
А-У војске

1915.г.- напад на Србију – Немачка+Аустроугарска+Бугарска,

Драгутин Гавриловић – одбрана Београда, пресечена
вардарска долина нема повлачења

Српска голгота- прелаз преко Косова , Метохије, северне
Албаније, северне Црне Горе на Јадранско море децембар
1915-јануар 1916.г.

Божић 1915- Мојковачка битка

Крф-острво живота, Видо – острво смрти, између њих -  Плава
гробница, Бизерта – Тунис, Француска, места опоравка

1916.г. – Битка на Кајмакчалану

1917 – Топлички устанак Коста Војиновић, Коста Миловановић
Пећанац – велики бугарски злочини

15.9. 1918.г.– пробој Солунског фронта , Петар Бојовић -

војвода



Путник, Степановић, Мишић, Бојовић – четири војводе српске,

пети српски војвода је Франше Д Епере- командант Солунског
фронта

1.11.1918.г - Ослобођен Београд

7.12 1914.г - Нишка декларација – српска влада

20.7.1917.г - Крфска декларација српска влада+југословенски
одбор

1.12.1918 .г.– стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца

Мировна конференција у Паризу 1919 .г. – потписани
мировни уговори у дворцима Париза – Версај, Сен
Жермен,Неј,Тријанон

1919.г. – Основано Друштво народа (претеча ОУН)

револуција - насилна промена

диктатура – неограничена власт појединца, групе, странке

инфлација- прекомерно штампање новца

ревизија – исправка

1922.г. – Италија, фашизам, Бенито Мусолини – Ил Дуче (вођа)

1933.г. – Немачка , нацизам, Адолф Хитлер-Фирер (вођа), мајн
кампф

стварање конц. логора, 1935.г. – Нирмбершки закони –

антисемитизам, расизам, национал-шовинизам.

1940.г.-пакт Осовине Рим-Берлин-Токио



1924.г.- умире В.И.Лењин на власт у СССР-у долази
Ј.В.Стаљин до 1953.г.

1936-39.г. – грађански рат у Шпанији – Франциско Франко-

фашиста

1938.г.-Аншлус (уједињење) Аустрије и Немечке, Минхенски
споразум – Чехословачка (судетска област) предата Хитлеру

после неуспелог договора СССР –Француска_Енглеска
,1939.г.-споразум СССР-Немачка (Рибентроп-Молотов)

Kraљевина СХС

Видовдански устав- 28.06 1921.г.

странке:Радикална, Демократска, Хрватска сељачка
странак,Комунистичка партија Југославије (забрањена 1921,

закон о заштити државе), ...

1928.г.- атентат у скупштини, 6.01.1929.г.- увођење диктатуре
краља Александра, промена назива државе Краљевина
Југославија,

1934.г.- атентат у Марсеју убијен краљ Александар
Карађорђевић, влада Намесништво – Петар је малолетан ,

преузима власт 1941.г.

1935.г – 1941.г. влада Милана Стојадиновића , Драгише
Цветковића

1939.г – споразум Цветковић – Мачек (ХСС), створена
Бановина Хрватска



Југославија – мултиконфесионална држава

Други светски рат

1.09. 1939.г. – Напад Немачке на Пољску – почетак рата

1939.г.- Немачка заузима Пољску и Чехословачку

1940 .г.– Заузима Данску, Норвешку, Холандију, Белгију,

Француску

1941.г. – напад на Југославију , Грчку

1940/1- Битка за Британију, ваздушни напади

22.06 1941 – напад на СССР, опсада Лењинграда
(1941-44)-Источни фронт

Битке : 1941.г.- Пораз Немаца код Москве, 1942/43 Стаљинград,

1943.г.- битка код Курска, СССР напредује до Берлина

7.12.1941 – Јапан – Перл Харбор- САД улазе у рат

Северна Африка Немачка + Италија – Енглеска + САД – пораз
Немаца код Ел Аламејна 1942, почетком 1943 фронт више не
постоји

1943.г.- искрцавање на Сицилију, капитулација Италије

5.06.1944.г.- Дан Д- искрцавање у Нормандију ослобађање
Париза

25.04 1945-самоубиство Хитлера, Црвена армија (СССР)

заузима Берлин, 09.05.1945- капитулација Немачке – Дан
победе



1942.г.-Сад- Јапан , битка за Мидвеј........

1945- битка за Иво Џиму

6.08 1945.г.-атомска бомба на Хирошиму , 09.08 – на Нагасаки

2. 09. 1945.г капитулација Јапана – Дан Слободе

Стаљин (СССР), Черчил (Енглеска), Рузвелт (САД) – састанци
у Техерану(1943), Јалта (1945)

колаборација – сарадња са непријатељем

квислинзи – домаћи издајници

логори смрти – Аушвиц, Дахау, Матхаузен, Јасеновац.......

холокауст- организован прогон и уништење Јевреја,

геноцид – организован прогон и уништење неке нације

1945/46-суђење нацистима у Нирмбергу

ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

25.3.1941.г. – Југославија приступа Тројном пакту ( споразум
потписао Драгиша Цбетковић)

27.3. 1941. –државни удар у Југославији- збачено
Намесништво,Петар II  проглашен пунолетним.

6.4.1941.г – Хитлер без објаве рата бомбардује
Београд-капитулација Југославије,влада и краљ напуштају
земљу.

Југославија је окупирана од стране фашистичких држава.



Велике одмазде над српским становништвом- стрељања-

Крагујевац 1941.г.

10.4.1941.г.- створена усташка творевина Независна држава
Хрватска- стварање концентрационих логора-

Јасеновац,Стара Градишка,Јадовно,Копривница...-

Појава два покрета отпора 1941.– четници –вођа Драгољуб
Михајловић

Партизани –Јосип Броз Тито.

Грађански рат у Југославији између четника и партизана.

20.10.1944.г.ослобођен Београд-заједно са партизанима и
јединице Црвене армије.

15. 5. 1945. Крај рата у Југославији

СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

25.10.1945.г. – створене Уједињене нације- најважније тело
Савет безбедности УН

1948.г.-створена држава Израел – сукоб са Палестином који
траје до дана данашњег.

Блоковска подела света: 1. НАТО пакт -1949.г.-седиште у
Бриселу

2. Варшавски пакт – 1955.г.-седиште у
Москви,распао се 1991.г.

1961. –Покрет несврстаних – Југославија - чланица



Хладни рат – затегнути односи иумеђу ова два политичка
блока

1961. Јуриј Гагарин – први човек у свемиру.

1961.г. – саграђен Берлински зид као симбол Хладног рата-

срушен 1989.г.-Немачка подељена на Источну и Западну
Немачку.

1989.г. –пад комунистичких режима у многим државама –

Пољска,Чехословачка,Бугарска,Мађарска.

1990.г. уједињење Источне и Западне Немачке.

1992.г.створена је Европска унија

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Избори у  Југославији после рата – комунисти на власти
–укинута монархија и проглашена република –ФЕДЕРАТИВНА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Обрачун са политичким противницима, жене добијају право
гласа.

Голи оток – острво у Јадранском мору где је Тито без суда
људе, русофиле хапсио  и над њима је спровођена невиђена
тортура .

1963.г. – држава мења име у СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Устав из 1974.г.- проширена овлашћења република-створене
АП Војводина и АП Косово.



1980.г.умире Јосип Броз Тито – криза у држави.

Грађански рат у Југославији 1991-1995.год.-распад Југославије

1995. операције хрватске војске Бљесак и Олуја против
Срба-погром и протеривање Срба из Хрватске.

Рат у Босни је трајао од 1992. до  1995.г-Дејтонски споразум

Режим Слободана Милошевића ( 1987-2000)

1991.г демонстрације против режима –угушене

1998.г. шиптари започињу терористичке нападе на Србе на
Косову и Метохији;

Чланице НАТО бомбардују Југославију 1999.год.-потписан
Кумановски споразум;

2000.г- владавина Демократске опозиције – Зоран
Ђинђић-убијен у атентату 12.3.2003.г.

СР Југославија је 2003.г променила име у Државна заједница
Србије и Црне горе

2006. г.-Црна Гора прогласила независност.


