
LISTIĆ 1 

FEUDALNO DRUŠTVO – ILUSTRACIJE 

1. Četiri slike u vašem udžbeniku  (str. 27 – 29) potječu iz iste knjige. Ilustracije 

predstavljaju raskošan kalendar kojega su u 15. stoljeću za bogatog vojvodu 

Johna od Berryja izradila braća Limbourg u Francuskoj. 

Za svaku sliku odgovorite: 

- Što je prikazano u prvom planu? 

- Što je prikazano u pozadini (daljini)? 

- Opišite odjeću prikazanih ljudi. 

- Odredite, prema vašem mišljenju, kojem mjesecu pripada svaka slika. 

2. Pogledajte još jedan prikaz 

iz iste knjige. Prikazano je selo 

zimi (veljača!). 

- Opišite detaljno sliku. 

- Što mislite, kamo i kojim 

poslom ide čovjek s 

magarcem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTIĆ 2 

FEUDALNO DRUŠTVO – PISANI IZVORI 

Pročitajte tekstove. 

TEKST 1 

 Kmetovi su živjeli u obiteljima. To većinom nisu bile veće zajednice i u 

njima je glavnu riječ imao otac, glava obitelji. Njega bi naslijedio njegov sin, 

najčešće najstariji ili onaj koji se prvi oženio kada bi otac prešao otprilike 

šezdesetu godinu života. Obitelj bi primala ženu i djecu oženjenog člana obitelji, 

a neoženjeni članovi obitelji (braća i sestre) bili bi primorani odseliti. Uobičajena 

dob za ženidbu kretala se između 14 i 18 godina. U kasnim dvadesetim godinama 

neudane žene i neoženjeni muškarci smatrani su već prestarima za ženidbu. 

TEKST 2 

 Ispred gospodina čija je kuća svetište, Ja ću gospodaru biti iskren i vjeran, 

i voljet ću sve što on voli i klonit ću se svega čega se i on kloni. Sve to u skladu s 

Božjim zakonima i sukladno poretku svijeta. Niti ću ikada, bilo htijenjem ili 

uistinu, bilo riječju ili djelom, učiniti išta što mu nije drago, no pod uvjetom da ve 

on o meni skrbi kao što dolikuje. A ja ću učiniti sve kako je u našem ugovoru 

zabilježeno u trenutku kada sam se predao njemu i njegovoj volji. 

TEKST 3 

 Od dobro obrazovane plemkinje očekivalo se da zna jahati, hraniti sokole i 

puštati ih u let tijekom lova, igrati šah i ostale društvene igre, plesati, pjevati, 

recitirati poeziju, pričati priče, čitati romanse... Dakako, nisu sve plemkinje 

dobivale dobro i iscrpno obrazovanje, ali ih je većina stekla neke temeljne vještine 

koje su im pomogle da bolje provedu svoje slobodno vrijeme. Plemkinje su često 

posjećivale viteške turnire, koji su mnogim vitezovima bili glavna zanimacija u 

doba kada nije bilo rata. Također su nerijetko bile pratnja vladaricama i ženama 

velikaša, kada bi ove u procesijama posjećivale svoje gradove i naselja. 

Svakom tekstu dajte naslov. 

Ispišite riječi ili dijelove rečenica koje ne razumijete. 

 

 

 

 

 



 

LISTIĆ 3 

FEUDALNO DRUŠTVO – PONAVLJANJE 

Odgovorite u bilježnice na pitanja. 

1. Tko čine najveći broj stanovnika u 

Europi u srednjem vijeku? Čime se 

bave? 

2. Što je bilo glavno mjerilo 

bogatstva? 

3. Tko su bili kmetovi? 

4. Koja je razlika između alodija i 

selišta? 

5. Tko je uz feudalce i kmetove još bio važan dio feudalnog društva? Zašto? 

6. Nabrojite sva davanja i obveze 

kmetova. 

7. Što je tlaka? 

8. Opišite kmetsku kuću. 

9. Opišite burg. 

10. Opiši jedan radni dan kmeta. 

11. .Što je vazalna zakletva? 

12. Kakav je bio položaj žene u srednjem 

vijeku? 

13. Tko obrađuje zemlju na alodiju?  

14. Tko obrađuje zemlju na selištu?  

15. Zašto se kaže da je i Crkva bila feudalac? 

16. Koje se dvije djelatnosti ponovno razvijaju u gradovima od 

10. stoljeća? 

 

Sastavite kratku pjesmicu i upotrijebite u njoj sljedeće riječi: 

ZEMLJA, SLAMA, KAMEN, PLEMIĆ, CRKVA, TLAKA, RENTA, GLAD, SREĆA, 

SUNCE 


