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REŠITVE PREJŠNJEGA TEDNA: Preveri svoje odgovore ter jih dopolni. 

1) Na spodnji povezavi si poglej 11 minutni sprehod po Rimu. 

Odgovori na vprašanja: a) Nariši akvadukt. AKVADUKT=VODOVOD 

 
 

 

 

                                           b) Kako bi opisal in ocenil gradbeništvo starih Rimljanov? 

So bili dobri gradbeniki? Zakaj tako meniš? 

Rimljani so bili izvrstni gradbeniki, kar je opaziti po tem, kakšne 

stavbe so takrat že postavljali – znali so oblikovati oboke, loke, od 

Grkov so prevzeli stebre, … Stari Rimljani so prvi uporabili malto in 

steklo. 
                                           c) Kaj bi glede na posnetek lahko rekel o bogastvu 

rimske države? Rimska država je bila bogata država, kar lahko vidimo 

po mogočnih stavbah, materialu za gradnjo(marmor), pozlačenih / 

zlatih kipih, urejenosti, … 

                                           d) Kaj bi lahko rekel o higieni? Gre za čisto mesto s 

kanalizacijo.  
                                           e) Kakšno se ti zdi mesto? Ti je všeč? smiseln odgovor 

 

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

Nerona štejemo za enega slabših vladarjev, ker je naredil številne, 

nerazumljive stvari (pravijo, da je začel kot dober vladar, potem pa naj 

bi zblaznel). Najbolj se je v zgodovino zapisal kot velik sovražnik 
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kristjanov. Ti so bili takrat v Rimu verska manjšina (Rimljani so bili še 

vedno politeisti). Da bi se jih znebil, je leta 64 požgal Rim in za požar 

obtožil kristjane. Tako je dobil izgovor, da jih lahko preganja. 

 

3) To sta Asterix in Obelix. Po poreklu sta Galca (Kelta) iz Galije – 

današnja Francija. Živela sta v času Julija Cezarja, ki je bil tudi njun 

največji sovražnik (pravzaprav sta sovražila vse Rimljane, ker so želeli 

zasesti njihovo domovino). 

 

___________________________________________________________________________ 

NAVODILA ZA DELO V PETEM TEDNU OD 13.4. DO 17.4. 2020 

V zvezek napišeš nov, večji naslov pod Rimski imperij – 5) Razpad rimskega 

imperija 

Rimska država je bila prevelika in ozemlja se ni dalo več nadzirati. Začeli so se 

upori na zasedenih ozemljih, upirali so se sužnji, v državo so začela vdirati nova 

ljudstva. Konec 4. stoletja je bil Rimski imperij v hudi krizi. 

 

Poglej si posnetek o Rimskem imperiju na spletni strani: 

https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html   

Za ogled se je potrebno prijaviti na Rokusovi spletni strani. Številni že imate geslo, 

saj ste tu dostopali do spletnih učbenikov. Če nimate še gesla, si ga izberete in se 

prijavite. 

1) Odprla se vam bo stran s paleolitsko piščalko – kliknete na majhno modro 

puščico nad njo (v črnem okvirčku). 

2) Izbereš okvirček Rimska država. 

3) Izbereš prvi posnetek z naslovom Rimski imperij in si ga pogledaš. 

4) Če imaš težave pri odpiranju, me pokličeš na telefonsko številko 031 376 

741 v dopoldanskem času.   

5) Lahko začneš z odgovarjanjem na vprašanja v zvezek. Odgovarjaš s celimi 

stavki.  

 

a) Kateri je bil glavni razlog, da je začel Rimski imperij razpadati? 

b) Zakaj so začeli v Rimski imperij vdirati Germani? 

https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html
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c) Kako se je Imperij razdelil konec 4. stoletja? 

d) Ali je ta rešitev pomagala, da država ni razpadla? 

e) Pri tem vprašanju moraš še prebrati snov v učbeniku na strani 100 in 101 

(samo kar je pod naslovom Vzroki za razpad države). Izpiši še druge razloge 

poleg glavnega, ki so privedli do propada Rimskega imperija. 

 

 

DODATNA NALOGA 

Za ponovite in utrditev snovi o Rimu si lahko na zgornji spletni strani pogledaš 

še kakšen drug videoposnetek. Priporočam:  

- Dediščina antične rimske kulture (animirani film, 3 

minute) 

- Kolosej (2 minuti). 

 

 

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z gornjo nalogo ali snovjo (bi 

potrebovali razlago), mi lahko: 

- pišete na mail: natasha.kragelj@gmail.com 

- pokličete na 031376741 

- ali me pokličete po Skaypu s klikom na povezavo: 

https://join.skype.com/invite/deK2rrsPqnhb 

 
 

mailto:natasha.kragelj@gmail.com
https://join.skype.com/invite/deK2rrsPqnhb

