
TOREK, 5. 5. 2020: Življenje na današnjem slovenskem ozemlju v rimski dobi 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 navedeš vzroke za rimsko širjenje na današnji slovenski prostor, 

 navedeš upravne enote, med katere je bilo razdeljeno današnje slovensko ozemlje, 

 opišeš gospodarski razvoj vzhodnoalpskega prostora v rimski dobi, 

 navedeš nekaj sledov zapuščine rimske dobe na današnjem slovenskem ozemlju. 

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

1. Pozdravljen/a v 7. tednu pouka na daljavo. Počitnic je konec in mi 

nadaljujemo. Pred počitnicami sem vam posredovala navodila za 

ocenjevanje. Javili so se mi samo trije učenci. Prosim, da tudi ostali 

čimprej javite, če vam je glede tega vse jasno. Rok za oddajo predstavitev 

pa tudi že teče. Ne čakaj na zadnji dan. Tako bo dovolj časa, za mojo 

povratno informacijo in tvoje izboljšave pred dejanskim ocenjevanjem, ki bo potekalo na 

daljavo, kot sem opisala. 

2. Danes še vedno ostajamo pri Rimljanih. Pogledal/a si boš, kako je bilo življenje na 

današnjem slovenskem ozemlju v njihovem času. Za začetek si poglej sledeči posnetek:  

RIMLJANI NA SLOVENSKEM: https://www.youtube.com/watch?v=aemZU26AjTg 

3. Najprej glasno preberi besedilo v UČB. STR. 70 – 72. Nato pisno odgovori na spodnja 

vprašanja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. V pomoč ti je lahko tudi moja razlaga: 

https://www.youtube.com/watch?v=AEVOnzW-4J0  

 

5. V zvezek odgovori še na vprašanja:   

Kaj si že vedel/a?     Kaj te je najbolj presenetilo?     Kaj te še zanima? 

*Fotografijo zapisa v zvezku pošlji na moj elektronski naslov 

suza.kosec@gmail.com najkasneje do tega petka. 

1. Zakaj je bil za Rimljane vzhodnoalpski prostor pomemben? Opiši. 

2. Kdaj so si Rimljani podredili vzhodnoalpski prostor? 

3. Del katerih provinc je bilo današnje slovensko območje? 

4. Katere so bile najpomembnejše rimske naselbine na vzhodnoalpskem prostoru? (glej zemljevid) 

5. Kakšno vlogo je imela trgovina? Kaj so uvažali in kaj izvažali? 

6. Kaj je bilo značilno za kmetijstvo? 

7. Katere obrti so se tukaj razvile? 

8. Po kopanju katere rude je bilo poznano slovensko ozemlje? 

9. Katere stvari nas še danes spominjajo na rimski imperij? 
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