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REŠITVE PREJŠNJEGA TEDNA: Preveri svoje odgovore ter jih dopolni. 

2)  Odgovori:  - Kakšna osebnost je bil Julij Cezar? Odgovor utemelji z njegovimi  

dejanji. Ti je všeč? Julij Cezar je bil ambiciozen, neustrašen, nasilen, 

samosvoj, častihlepen, preračunljiv, …. 

                      - Kaj še danes spominja na Julija Cezarja? Julijske Alpe, mesec 

julij, naziv cesar 

3) Napiši nov naslov: 4) RIMSKO CESARSTVO (44 pr. Kr. – 476) 

Na spletu poišči: - Kdo je bil prvi rimski cesar? Prvi rimski cesar je bil 

Oktavijan - Avgust. Avgust je bil njegov vzdevek in pomeni Vzvišeni. 

Oktavijan je bil Cezarjev nečak in posinovljenec (posvojenec). 

                           - Kaj pomenita latinska izraza: PAX ROMANA – 

RIMSKI MIR (čas ustanovitve rimskega cesarstva, ko ni bilo večjih 

vojn, zato je bil to čas blaginje, veliko se je gradilo – v tem času je bil 

zgrajen Kolosej) in   PANEM ET CIRCENSES – KRUHA IN IGER. V 

času rimskega cesarstva so si rimski cesarji želeli pridobiti 

naklonjenost plebejcev, saj so si tako zagotovili obstoj na oblasti. Da bi 

bilo ljudstvo zadovoljno, je država začela zastonj deliti žito (KRUHA) 

med revne in organizirati zastonj zabavo (IGRE) – gladiatorske igre. 

Menili so, da če je ljudstvo sito in se zabava, se ne bo upiralo cesarjem. 

Prvi je s takšno politiko začel že Julij Cezar.  

                           - Kaj je Circus Maximus, Kolosej. Rimski forum. Opiši.  

CIRCUS MAXIMUS: največji hipodrom za konjske dirke, nahajal se 

je v Rimu (danes ni več ohranjen) 

 

KOLOSEJ: največji amfiteater (arena), zgrajen v Rimu, tu so potekale 

gladiatorske igre, uprizarjali so slavne bitke (nekateri pravijo, da celo 

pomorske bitke, tako da so areno napolnili z vodo) 
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RIMSKI FORUM: glavni trg starega Rima, tu so bile vse 

pomembnejše stavbe v mestu  

 

___________________________________________________________________________ 

NAVODILA ZA DELO V ČETRTEM TEDNU OD 6.4. DO 10.4. 2020 

1) Na spodnji povezavi si poglej 11 minutni sprehod po Rimu leta 320 n.št. 

(dovolj je, če si pogledaš prvih 6 minut) od rimskega foruma (trga) prek 

Koloseja do številnih parkov, fontan in mogočnih svetišč. V bližini Koloseja 

lahko vidiš tudi akvadukt – vodovod. 

Povezava:  https://www.youtube.com/watch?v=btKooS7k3nw 

Odgovori na vprašanja: a) Nariši akvadukt. 

                                           b) Kako bi opisal in ocenil gradbeništvo starih 

Rimljanov? So bili dobri gradbeniki? Zakaj tako meniš? 

                                           c) Kaj bi glede na posnetek lahko rekel o 

bogastvu rimske države? 

                                           d) Kaj bi lahko rekel o higieni? 

                                           d) Kakšno se ti zdi mesto? Ti je všeč? 

 

 2) Nadaljuj zapis učne snovi pod naslov: 4) RIMSKO CESARSTVO (44 pr. 

Kr. – 476) 

 boj za oblast po Cezarjevi smrti je trajal 15 let 

 v tem boju je zmagal njegov nečak Oktavijan – vzdevek Avgust 

(Vzvišeni): senat je izgubil vso vlogo – Avgust je postal PRVI CESAR! 

 cesar je imel nazive: voditelj države, vrhovni poveljnik vojske, vrhovni 

svečenik, dosmrtni ljudski tribun, konzul (se pravi, da je v svojih rokah 

združeval vso oblast) 

 pri vladanju sta mu pomagala vojska in uradništvo 

https://www.youtube.com/watch?v=btKooS7k3nw
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 obdobje cesarstva je obdobje miru in napredka – RIMSKI MIR (PAX 

ROMANA) 

 številne gradnje (ceste), obnova Rima (Forum, Kolosej) 

 na prestolu so se menjavali  dobri (Trajan, Hadrijan) in slabi (Kaligula, 

Neron) cesarji 

 

2) Preberi besedilo o Neronu in zapiši, zakaj ga štejemo za enega slabših 

rimskih cesarjev. 

 

3) Prepoznaš glavna junaka stripa spodaj? 

Kako jima je ime? 

Iz kje izhajata? 

V katerem času  živita? 

Kdo je njun največji sovražnik? 

Si prebral kakšen strip oz. si pogledal kakšen film, kjer sta glavna lika? 

Poleti 64 je izbruhnil v Rimu požar, ki je divjal teden dni. Veliko prebivalcev je 

izgubilo življenje, skoraj vsi so utrpeli materialno škodo. Začele so se širiti 

govorice, da je za požar kriv sam cesar. Da bi odvrnil s sebe sum krivde, je okrivil 

za požar novo, med prebivalci nepriljubljeno versko skupnost kristjanov, ki je v 

Rimu bila že prej razširjena, ampak številčno obvladljiva. Sledilo je versko 

preganjanje verske manjšine kristjanov oziroma množično pobijanje. Velja za 

prvega preganjalca kristjanov. 
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 Naloge tega tedna mi oddaj do petka, 10.4.2020 na zgornji e-naslov. 


