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REŠITVE PREJŠNJEGA TEDNA: Preveri svoje odgovore ter jih dopolni. 

b) RIMSKA VOJSKA (naslov je manjši, podtema RIMSKE REPUBLIKE) 

S pomočjo učbenika odgovori na vprašanja o rimski vojski. Odgovarjaj v stavkih. 

1. Kako se imenuje rimski vojak? 

Rimski vojak se imenuje LEGIONAR. 

2. Kako se imenuje rimska vojaška enota? Koliko vojakov je štela? 

Rimska vojaška enota se imenuje LEGIJA. Štela je okoli 5000 legionarjev. Večina 

je bila peščev, okli 300 pa je bilo konjenikov, ki so opravljali izvidniške naloge.  

3. Kdo je opravljal službo rimskega vojaka? 

Službo rimskega vojaka so najprej opravljali državljani Rima. Ko se je ozemlje 

države začelo širiti, pa so v vojsko začeli sprejemati prebivalce zasedenih dežel (ti 

se niso borili s srcem, zato je začela moč rimske vojske slabeti).  

4. Kateri sloji prebivalstva so se še posebej radi odločali za vojaški poklic in zakaj? 

Za vojaški poklic so se še posebej radi odločali revnejši, saj je bila vojaška služba 

plačana. Vojakom je pripadal tudi del bojnega plena, v času služenja pa so se 

naučili tudi obrti, s katero so se lahko preživljali tudi po prenehanju vojaške 

službe. 

5. Kaj so vojaki počeli v času, ko se niso bojevali? 

Ko se vojaki niso bojevali, so gradili ceste, mostove, akvadukte, mesta, oblegovalne 

naprave ter se seveda urili. 

6. Kakšna je bila vloga rimske mornarice? 

Rimska mornarica je na Sredozemskem morju preganjala pirate (morske roparje) 

in skrbela za varnost trgovskih ladij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Slika 2: Želva – vojaška formacija, s katero so se vojaki     

zaščitili pred napadi. Stisnili so se skupaj in pokrili s ščiti.  

Slika 1: Legionar 
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c) KAKO SE JE RIMSKA DRŽAVA ŠIRILA?  (naslov je manjši, podtema RIMSKE 

REPUBLIKE) 

VOJNE S KARTAŽANI – PUNSKE VOJNE: Opiši s pomočjo učbenika na strani 84, 85.  

Punske vojne so bile tri. Potekale so med Kartažani (Punci) in Rimljani. Potekale so v 3. 

in 2. stoletju pr.n.št. (z daljšimi vmesnimi premori). 

1. PUNSKA VOJNA: (trajala je 23 let) – spopadejo se za Sicilijo – žitnico Evrope, zmagajo 

Rimljani in osvojijo še Sardinijo in Korziko, Sicilija postane prva rimska provinca (z 

vojsko osvojena dežela izven Apeninskega polotoka) 

2. PUNSKA VOJNA: (trajala 17 let): spopadejo se za nadzor v Španiji. Kartažanski 

vojskovodja Hanibal je iz Španije preko Alp z bojnimi sloni napadel Rim. Ni ga uspel 

zasesti, saj se je moral vrniti v Kartagino, ki so jo napadli Rimljani. Rimljani kot 

zmagovalci dobijo del Španije. 

3. PUNSKA VOJNA: (3 leta): Rimljani okrepijo svojo mornarico, napadejo mesto 

Kartagina in ga popolnoma požgejo. Zasedejo severno Afriko (provinca Severna 

Afrika). 

Zemljevid prikazuje Rimski imperij (rdeča barva) in Kartažanski imperij (vijolična barva) 

leta 264 pr.n.št. (leto začetka Punskih vojn). Rimljani so Kartažanom v treh vojnah vzeli 

vse ozemlje.  

 

 

 

 
KARTAGINA – glavno mesto 

Kartažanskega imperija 
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Hanibalova vojska je prehodila pot od Španije do severne Italije v petih mesecih. Vojska je 

štela preko 50.000 vojakov in okoli 37 bojnih slonov (po nekaterih virih še več). Številni so 

izgubili življenje na tej poti, največ pri prečkanju Alp (snežni plazovi, padci, napadi gorskih 

plemen, …). Tudi večina slonov te poti ni preživela. Hanibal pa se je v zgodovino vseeno 

zapisal kot prvi, ki je skupaj z vojsko tvegal in prečkal do takrat neprehodne Julijske Alpe.  

Ali veš? 

- Punci je drugo ime za Kartažane. Tako so jih poimenovali Rimljani zaradi njihove 

temnejše barve kože. Punec pomeni temnopolt. 

- Hanibalov vzor je bil Aleksander Veliki. 

- Kartažani so potomci slavnih Feničanov, znanih po trgovini s škrlatom. 

 

NAVODILA ZA DELO V DRUGEM TEDNU OD 23.3. DO 27.3 2020 

Prepiši spodnjo učno snov. 

d) POSLEDICE ŠIRJENJA RIMSKEGA IMPERIJA – manjši naslov pod rimsko republiko 

- širjenje rimskega načina življenja, kulture, jezika na osvojenih območjih -ROMANIZACIJA 

- nastajanje LATIFUNDIJ (velikih posesti) na račun manjših kmetov (ki so v vojski), 

latifundije so obdelovali sužnji; kmetje ostajajo brez zemlje 

- razcvet trgovine (gradnja pristanišč, cest) 

- velike družbene razlike: patriciji še bolj obogatijo, kmetje propadajo – pojavi se sloj 

BREZDOMCEV(kmetje, ki so morali prodati svojo zemljo patricijem), ki se preseli v Rim in 

živi državne pomoči (delijo jim zastonj žito) – še vedno so imeli kot rimski državljani volilno 

pravico, zato je bilo potrebno skrbeti za njih 

- rastla je moč in vpliv uspešnih vojaških poveljnikov, ki so začeli ogrožati republiko (Julij 

Cezar) 
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e) JULIJ CEZAR - manjši naslov pod rimsko republiko 

Na spletni strani https://www.blazkos.com/gaj-julij-cezar-najbolj-poznana-osebnost-anticnega-

rima/  poišči podatke o Juliju Cezarju.  

Osredotoči se na:  

- rojstvo  

- poreklo 

- naziv konzul, dosmrtni konzul 

- prijateljstvo s Pompejem in Krasom 

- Galci 

- egipčanska kraljica Kleopatra 

- odnos s senatom, smrt 

Lahko dodaš še kaj, kar ti je bilo zanimivo.  

 

Vse naloge rešuješ v svoj zvezek. Odgovore boš preveril, ko bodo objavljena nova gradiva (tam 

bodo tudi rešitve).  

https://www.blazkos.com/gaj-julij-cezar-najbolj-poznana-osebnost-anticnega-rima/
https://www.blazkos.com/gaj-julij-cezar-najbolj-poznana-osebnost-anticnega-rima/

