
TOREK, 12. 5. 2020: Življenje v rimskem imperiju 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 opišeš vsakdanjik rimske družbe, 

 opišeš življenje različnih socialnih skupin, 

 opišeš življenje sužnjev. 

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

1. Pozdravljen/a v 8. tednu pouka na daljavo. Upam, da ste se tudi vi med vikendom 

odpočili, tako kot jaz. Danes pa nadaljujemo. 

Ponovno spomnim na vaše predstavitve za ocenjevanje. Pričakujem jih v teh dneh, 

končni rok je petek. Še boljše je, da jih pošljete že prej!  

 

2.  Pa začnimo z vprašanji zadnjih ur zgodovine. Spodaj si preberi odgovore in jih primerjaj s svojimi v 

zvezku. Po potrebi svoje zapise popravi ali dopolni.   

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

Vzhodnoalpski prostor je za Rimljane bil pomemben zaradi dveh razlogov:  
- gospodarstvo: na tem ozemlju so izkoriščali različne surovine, npr. ţelezo; 

- vojska: ozemlje je bilo namenjeno varovanju meja Italije ter je omogočalo prodor naprej proti 

vzhodu. 

 

2. Kdaj so si Rimljani podredili vzhodnoalpski prostor? 

V 2. pol. 2. stol. pr. Kr. so Rimljani najprej premagali ljudstva v Istri, nato pa prodrli vse do reke 

Donave. V času cesarja Oktavijana (konec 1. stol. pr. Kr.) je bilo vzhodnoalpsko ozemlje 

priključeno v rimski imperij. 

 

3. Del katerih provinc je bilo današnje slovensko območje? 

Današnje slovensko območje je bilo del: 

- province Panonije (SV del in Dolenjska) 

- province Norik (Koroška in Štajerska od Trojan dalje) 

- osrednjega dela cesarstva – Regija X (Z del) 

 

4. Katere so bile najpomembnejše rimske naselbine na vzhodnoalpskem prostoru? 

Najpomembnejše rimske naselbine na vzhodnoalpskem prostoru, skozi katere so tekle pomembne 

trgovske in vojaške poti, so bile:  Tergeste (Trst), Longatik (Logatec), Nauport (Vrhnika), Emona 

(Ljubljana), Neovidun (Drnovo pri Krškem), Atrans (Trojane), Celeia (Celje) in Poetovio (Ptuj). 

 

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

Trgovina je današnje slovensko ozemlje hitro povezala z ostalimi deli rimske drţave. Zaradi 

trgovine so nastale številne ceste. Uvaţali so razna ţivila (olje, ţito, vino, začimbe), izvaţali pa 

ţelezo, koţe, ţivino, med, les, usnje in suţnje. 

 

6. Kaj je bilo značilno za kmetijstvo? 

V kmetijstvu so uvedli dvoletno kolobarjenje ter ralo nadomestili s plugom. Plodno zemljo so 

pridobivali s krčenjem gozdov in izsuševanjem močvirja. Novosti so povečale pridelavo ţita. 

Pospeševali so tudi vinogradništvo, sadjarstvo in oljarstvo. 

 

7. Katere obrti so se tukaj razvile? 

Razvilo se je lončarstvo, kamnoseštvo. 

 



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

Na Gorenjskem in Koroškem so kopali ţelezovo rudo. Ţelezne izdelke pa so prodajali po vsem 

rimskem imperiju. 

 

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

Na Rimljane nas še danes spominja mnogo stvari: 

- številni kraji so ohranili rimska imena ali njihove izpeljanje (npr. Ptuj, Celje), 

- mineralni vrelci (npr. Rogaška Slatina), 

- ohranjena obzidja ali mestni predeli (npr. v Ljubljani), 

- krščanstvo, 

- mitreji (kipi posvečeni bogu Mitri, ki so ga častili vojaki in uradniki), 

- ostanki kraškega zapornega zida (v bliţini Vrhnike in Ajdovščine), 

- vodni stolp na Sv. Pavlu nad Vrtovinom (najvišja in najbolje ohranjena zgradba iz rimske dobe 

na Slovenskem). 

 

3. Danes se boš ukvarjal/a z življenjem v rimskem imperiju. Pozorno preberi besedilo UČB STR. 83, 84. Ne 

pozabi na droben tisk ob strani in slikovno gradivo.  

4. Sledi povezavi do spletnega učbenika  https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=83-84  in si s 

klikom na ikone oglej tudi 3D posnetke in filmčke o vsakdanjem življenju v Rimu. Poklikaj vse ikone in 

preglej njihovo vsebino. 

 

5. V zvezek zapiši naslov Življenje v rimskem imperiju, nato prepiši spodnji miselni vzorec:  

ŽIVLJENJE V RIMSKEM IMPERIJU 
 
 
 

REVNI SLOJ 
PREBIVALCEV: 

BOGATI SLOJ 
PREBIVALCEV: 

ŽENSKE: MOŠKI: OTROCI: SUŽNJI 

 

Ob učbeniku miselni vzorec dopolni s ključnimi informacijami o življenju revnih in bogatih prebivalcih, o 

življenju žensk, moških, otrok in sužnjev. 

Za ogled 3D animacij, filmov 

in slik klikni na vse zelene 

ikone v spletnem učbeniku. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP7UC&pages=83-84


 
4. Ti je uspelo? Sedaj s pomočjo narejenega miselnega vzorca ustno opiši življenje v rimskem imperiju. 

 
 
 

AKTUALNO: Razmisli še o sledečih razlikah:  

 Otroštvo v rimskem imperiju in otroštvo danes  

 Položaj žensk v rimskem imperiju in položaj žensk danes 

 Šolanje v rimskem imperiju in šolanje danes 

 
 

 
              
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

*Fotografijo dopolnjenega vzorca v zvezku pošlji na moj elektronski naslov 

suza.kosec@gmail.com najkasneje do tega petka. 
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PETEK, 15. 5. 2020: Utrjevanje 

 Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 ponovno prebereš kriterije uspešnosti za poglavje »Rimski imperij« in ovrednotiš svoje znanje, 

 učiteljici pošlješ nalogo »Jaz – prebivalec rimskega imperija« 

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

1. Najprej preglej tabelo kriterijev uspešnosti, ki jo najdeš na spletni strani ob tem gradivu. 

Po vrsti preberi kriterije uspešnosti. Ob vsakem kriteriju razmisli, kaj veš povedati o tem, nato poišči 

informacije v učbeniku (STR. 57 – 84) in v zvezku. Ovrednoti se s pomočjo semaforčka.                      Nato 

dopolni še zadnji stolpec v tabeli, sam/a si zastavi datum, do katerega boš izboljšal/a svoje znanje. 

Dokument podpiši ti, prav tako pa tvoji starši.  Če imaš možnost tabelo natisti in prilepi v zvezek. Drugače 

zapiši v zvezek naslov »Kriteriji uspešnosti RIMSKI IMPERIJ«  in zapiši v zvezek (ne rabiš vsega prepisovati, 

zapisuj le svoje vrednotenje). 

 

2. Vse kar si izvedel/a o življenju v rimskem imperiju boš uporabil/a pri naslednji nalogi. Naslov naloge je 

»JAZ – prebivalec rimskega imperija«. Vživel/a se boš v vlogo osebe, ki živi v rimskem imperiju in opisal/a 

svoj dan. Bodi ustvarjalen. Pomagaj si z učbenikom in zapisi v zvezku. Pri delu upoštevaj sledeča izhodišča: 

 Si moški, ženska, otrok? Koliko si star/a? Kako ti je ime? Kakšen je tvoj priimek? 

 Katero leto se piše? 

 Si bogat ali reven?  

 S čim se ukvarjaš? Si učenec, žena, mož, suženj, gladiator, vojak, učitelj, politik, trgovec, cesar...? 

 Kako izgleda tvoj dom? Živiš v insuli ali v rimski vili? Opiši svoj dom. 

 Kaj počneš skozi dan? 

 Kakšna je tvoja družina? 

 Kakšno obleko nosiš? Kaj ješ in piješ? 

 S kakšnimi težavami se srečuješ? Kaj si želiš? 

 

Nalogo lahko opraviš na različne načine, izberi način, ki ti najbolj ustreza: 

 V obliki spisa. 

 V obliki miselnega vzorca. 

 Risba/slika in ključne besede. 

 PPT predstavitev  

 WORDov dokument 

 Intervju 

 

 

Nalogo pošlji na moj elektronski naslov suza.kosec@gmail.com  do konec dneva!

mailto:suza.kosec@gmail.com


 


