
TOREK, 7. 4. 2020: Začetki rimske dobe, Rimska republika 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 opišeš značilnosti Apeninskega polotoka, 

 opišeš najstarejše prebivalce Apeninskega polotoka, s posebnim poudarkom na Etruščanih, 

 opišeš nastanek Rima, 

 pojasniš značilnosti republikanske ureditve. 

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

1. S čim povezuješ naslednje besede?   
 
FERRARI, KOLOSEJ, LUCIANO PAVAROTTI, BENITO MUSSOLINI, NOGOMET, VALENTINO ROSSI, ARMANI, 
PIZZA, TESTENINE, SLADOLED, KAVA ESPRESSO  
 

Če si pomislil/a na ITALIJO, imaš prav! 😊 
 

2. Sledi povezavi in si poglej posnetek, ki sem ga pripravila zate: 
https://www.youtube.com/watch?v=d_naBX9-bGY  
 

3. Prepiši ključne informacije v zvezek: 
 

Začetki rimske dobe 

1. Apeninski polotok  so pred rimsko dobo naseljevala različna ljudstva. Etruščani so 

prebivali na osrednjem delu Apeninskega polotoka in so močno vplivali na razvoj 

rimske civilizacije (gradbeno znanje, kultura). 

 

2. Mesto Rim je bilo ustanovljeno 753 pr. Kr. ob reki Tiberi (brata Romul in Rem). 

 

3. Na začetku so Rimu vladali kralji etruščanskega rodu, 509. pr. Kr. pa je konec 

kraljevine. 

 

4. Značilnosti rimske republike: 

 rimski državljani: PATRICIJI (plemiške družine) in PLEBEJCI (večina 

prebivalstva); 

 vodje ljudstva izvolijo odrasli svobodni moški; 

 za eno leto na oblast volijo dva konzula (vojska, država); 

 senat = zbor starešin; 

 ljudski tribun (poslanec, ima možnost veta). 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_naBX9-bGY


 

 

4. Preberi informacije o rimski družbi v času republike UČB. STR. 62 
 

 

 

              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
              RAZMISLI ŠE ENKRAT: 

 Kaj so Etruščani zapustili Rimljanom? 

 Opiši prednosti in slabosti lege mesta Rim! 

 Kako je delovala rimska republika?  

 Kako se imenujeta družbeni skupini v takratni rimski republiki? Kaj je za njiju značilno? 

 Kaj pomeni pravica veta? Razloži. 

 Če bi živel/a v času rimske republike, kateri družbeni skupini bi rad/a pripadal/a? Utemelji. 

 

SEDAJ SE VRNI NA PREJŠNJO STRAN TEH NAVODIL, PREBERI MODRE KRITERIJE USPEŠNOST IN PREVERI 

KOLIKO SI SI ZAPOMNIL/A. 

 
 
 
 
 
 

 
 

*  Zapis v zvezku fotografiraj in pošlji na moj elektronski naslov suza.kosec@gmail.com  

do petka zvečer. 

mailto:suza.kosec@gmail.com

