
TOREK, 14. 4. 2020: Širjenje rimskega imperija 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 opišeš rimsko vojsko, 

 navedeš do kod je segal rimski imperij ob koncu republike, 

 navedeš  posledice širjenja imperija. 

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

1. Kdo je na sliki? Ustno ga opiši.  
 

2. Sledi povezavi in si poglej posnetek, ki sem ga pripravila zate: 
https://www.youtube.com/watch?v=WRuIThCar0w  
 

3. V zvezek prepiši in dopolni spodnji zapis z manjkajočimi besedami: 
 

 

Širjenje rimskega imperija 

Afriko         centurije               disciplina      Etruščane            gradili            imperij          Italijo          

jugu                              Kartažani               legije                     punskih               Sicilijo 

 

V času republike je vsak rimski državljan moral 10 let služiti vojsko. Rimski vojaki so bili 

organizirani v enote, imenovane ______________________. Štele so približno 5000 

vojakov, ki jih je dopolnjevala konjenica. Legije so se delile v manjše skupine, imenovane 

_______________________, ki so štele 100 legionarjev. V vojski je veljala stroga 

________________________. Na svoji poti so legionarji tudi ______________ ceste in 

mostove ter različne bojne naprave.   

Rimljani so si najprej podredili osrednjo ___________________, do 266 pr. Kr. so na S 

premagali _____________________ in Grke na _____________________. Po osvojitvi 

Apeninskega polotoka so se Rimljani spopadali s __________________________, ki so 

ovirali širjenje rimske pomorske trgovine. Prišlo je do treh ____________________ vojn. 

V prvi so Rimljani osvojili ________________________________, v drugi so zasedli 

ozemlje Španije, v tretji pa dokončno porazili Kartažane in ustanovili novo provinco 

________________. Rimski _______________________ je okoli leta 70 pr. Kr. segal od 

Španije do današnje Turčije. Nagla rast imperija pa je povzročila mnoge gospodarske, 

družbene in politične spremembe. 

https://www.youtube.com/watch?v=WRuIThCar0w


4. V zvezek nariši še rimskega legionarja! Ob njegovi sliki dopiši glavne značilnosti starorimske vojske! 
 
 
*RAZMISLI IN UTEMELJI! 
Katere stvari so dajale moč rimski vojski?  
Bi prišlo do širjenja rimskega imperija v tako velikem obsegu, če rimska vojska ne bi bila tako organizirana?  

 

 

*  Dopolnjen zapis in risbo rimskega legionarja fotografiraj in pošlji na moj elektronski 

naslov suza.kosec@gmail.com  do petka zvečer. 

 
 

PETEK, 17. 4. 2020: Rimski imperij v času cesarstva 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 navedeš  do kod je segal rimski imperij v času cesarstva, 

 opišeš posledice Cezarjevih in Avgustovih reform. 

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

 

1. Rimski imperij se je s pomočjo dobro organizirane vojske razširil po Sredozemlju. Svoj največji obseg je 

dosegel v začetku 2. stoletja po Kristusu (v času cesarja Trajana). Segal je: 

 na Z do Španije 

 na V do Mezopotamije 

 na J do S Afrike 

 na S do Britanskega otočja 

 meje so reke Ren, Donava in Evrat ter puščave na J in V. 

Poglej si to še na simulaciji: https://sl.wikipedia.org/wiki/Italija#/media/File:Roman_Republic_Empire_map.gif 

 

             2. V času republike je prebivalstvo bilo udeleženo pri odločanju o državnih zadevah. V času cesarstva pa 

vlada nevoljeni vladar – cesar. Danes boš spoznal/a vsaj 2 pomembnejša vladarja v času rimskega 

cesarstva.  

 

             3. Glasno preberi besedilo UČB STR. 66, 67 in nato pisno reši spodnje naloge. Naslednji teden boš lahko 

preveril/a pravilnost svojih rešitev. 
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