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Obvestilo! 

V ČETRTEK, 23.4.2020, BO OB 9.00 DO 9.45 ORGANIZIRAN 

DOPOLNILNI POUK/PONAVLJANJE O RIMSKEM IMPERIJU. KDOR BI SE 

ŽELEL PONAVLJANJU PRIKLJUČITI, NAJ MI PIŠE PO ELEKTRONSKI 

POŠTI DO SREDE DO 20.00, DA GA DODAM MED UDELEŽENCE 

SREČANJA. DOGODEK BO POTEKAL PREKO APLIKACIJE SKYPE. 

 

REŠITVE PREJŠNJEGA TEDNA: Preveri svoje odgovore ter jih dopolni. 

5) Razpad rimskega imperija 

Poglej si posnetek o Rimskem imperiju na spletni strani: 

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

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

Glavni razlog za razpad Rimskega imperija je bilo preseljevanje ljudstev.  

b) Zakaj so začeli v Rimski imperij vdirati Germani? 

Germani so v Rimski imperij začeli vdirati zaradi ohladitve podnebja. 

Ohladitev je povzročila premik azijskega plemena Hunov, ki je začelo 

napadati Germane. Ti so se Hunom umaknili na rimsko ozemlje. Vsa 

ljudstva so iskala boljše pogoje za življenje (toplejše podnebje, 

rodovitnejšo zemljo, bližino morja, privlačilo pa jih je tudi bogastvo 

Rima). 

c) Kako se je Imperij razdelil konec 4. stoletja? 

Imperij se je konec 4. stoletja (leta 395) razdelil na ZAHODNORIMSKI 

IMPERIJ (glavno mesto Rim, latinski del) in VZHODNORIMSKI IMPERIJ 

(glavno mesto Bizanc, grški del). Poglej si zemljevid v učbeniku, str.101. 

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

Ne, rešitev ni bila uspešna. Zahodni del je propadel čez manj kot 100 let 

– leta 476, vzhodni del pa je bil trdnejši in je obstajal še približno 1000 let 

(uničili so ga Turki). 

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. 

- Rimljani ne osvajajo več novega ozemlja (tako ne dobijo več surovin 

in novih sužnjev) 

- upori sužnjev 

https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html
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- vedno več revežev, ki jih je morala vzdrževati država 

- kriza v kmetijstvu – neobdelana zemlja veleposestnikov, ker ni bilo 

več sužnjev 

- državljanske vojne – boj za oblast v Rimu 

- velike razlike med revnimi in bogatimi 

- ljudje na zasedenih ozemljih (provincah) se upirajo Rimljanom 

___________________________________________________________________________ 

NAVODILA ZA DELO V ŠESTEM TEDNU OD 20.4. DO 24.4. 2020 

 

Prepiši spodnjo snov:  

6) Rimljani na slovenskem ozemlju 

Pred prihodom Rimljanov so na slovenskem ozemlju živeli uporni  STAROSELCI – 

keltska in ilirska plemena, ki so jim Rimljani vzeli ozemlje, jih zasužnjili ali 

vpoklicali v rimsko vojsko. Rimski prodor na naše ozemlje se je začel v 2. stoletju 

pred Kr. Ozemlje so razdelili na 3 province: Regija X., Norik in Panonija. Rimska 

vojska je ob cestah ustanavljala vojaške tabore – iz njih so kasneje nastala mesta 

(Emona, Poetovio, Ad Pirum). 
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Rimska mesta – rimskim imenom dopiši slovenska: Prepiši spodnja rimska imena 

mest in jim dopiši slovensko ime. 

 

 

 

Poglej si posnetke in odgovori na vprašanja. Tako boš spoznal nekaj o slovenskem 

ozemlju v času Rimljanov in hkrati ponovil snov o Rimskem imperiju. 

Odgovarjaj v celih stavkih – to bo namreč tvoj zapis snovi, po kateri se boš učil. 

 

Posnetek o Emoni iz leta 2014 

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

- Koliko je bilo visoko obzidje Emone in koliko obrambnih stolpov je 

imelo? 

- Koliko prebivalcev je imela rimska Emona? 

Posnetek o emonski hiši  – 1. posnetek 

https://mgml.si/sl/mestni-muzej/razstave/263/arheoloski-park-emona/ 

- Kaj je hipokavst? 

- Kaj je mozaik? 

- Kakšna je bila tipična hrana Rimljanov? (na mizi) 

- Kateremu družbenemu sloju je ta hiša pripadala? Po čem sklepaš? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aemZU26AjTg
https://mgml.si/sl/mestni-muzej/razstave/263/arheoloski-park-emona/
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Posnetek o kipu Emoncu – 2 posnetka, poglej oba 

https://www.nms.si/si/zbirke/znameniti-predmeti/709-Emonski-mescan 

- Kje so našli kip? 

- Iz česa je izdelan? 

- Kje si ga lahko danes pogledaš? 

- Čemu je kip služil? 

- Koga je predstavljal? 

- Iz katerega obdobje je kip: kraljevine, republike ali cesarstva? 

- Kaj ima moški – kip oblečeno? Kdo je nosil takšna oblačila? 

- Kje so Rimljani pokopavali svoje umrle? 

- Kje so ležali grobovi najimenitnejših Rimljanov? 

 

Arheološki parki na Slovenskem 

 od 3 do 9 minute (lahko si pogledaš tudi cel posnetek, na začetku je predstavljena 

še prazgodovina, na koncu zgodnji srednji vek) 

Na posnetku boš spoznal, katera območja pri nas še vedno skrivajo ostanke iz 

rimskih časov. Izpiši jih nekaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=zRv_yKPcJDc 

 

Limes - rimski obrambni zid 

Preberi spodnje besedilo, poglej si tri posnetke in odgovori na vprašanja. 

Rimski zaporni zid:     https://www.youtube.com/watch?v=SjK5o9H1leg 

Rimski zaporni zid – tako je izgledala vojaška trdnjava znotraj limesa v Hrušici – 

Ad Pirum:    https://www.youtube.com/watch?v=V3ExSa6QyXY&t=89s 

LIMES je skupno ime za niz utrdb, ki so jih zgradili Rimljani, ko so skušali zavarovati 

severno mejo pred germanskimi plemeni. Germanska plemena onstran severne meje 

imperija so bila sovražna do Rima in so velikokrat napadali mejo. Rimska vojska je, 

namesto da bi skušala ozemlje Barbarov zavzeti, čez to področje zgradila limes. To so 

bile nekakšne utrjene linije, ki so ločevale rimski imperij od barbarskih ozemelj. Obstajalo 

je več limesov, od katerih se jih je nekaj delno ohranilo vse do danes. Claustra Alpium 

Iuliarum (slovensko Rimski zaporni zid) je bil sistem utrdb, zgrajen v času Rimskega 

imperija na ozemlju današnje Slovenije in Hrvaške. 

https://www.nms.si/si/zbirke/znameniti-predmeti/709-Emonski-mescan
https://www.youtube.com/watch?v=zRv_yKPcJDc
https://www.youtube.com/watch?v=SjK5o9H1leg
https://www.youtube.com/watch?v=V3ExSa6QyXY&t=89s
https://sl.wikipedia.org/wiki/Barbari
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fortifikacija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimski_imperij
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimski_imperij
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1ka
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Hadrianov zid - ostanki (v angleščini, pomembne je slikovni del):  

https://www.youtube.com/watch?v=tv1xAz7IvTQ 

 

- Kaj je limes? 

- Zakaj so ga Rimljani postavili? 

- Je bil tudi na našem ozemlju postavljen kakšen limes? Napiši njegovo 

ime. So njegovi ostanki danes še vidni? 

- Poimenuj še kakšen limes? Kje so ga Rimljani postavili? 

 

 

Z Rimljani na Slovenskem smo zaključili obravnavo Rimskega imperija.  

 

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

potrebovali razlago), mi lahko: 

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

- ali me pokličete po Skaypu s klikom na povezavo: 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tv1xAz7IvTQ
mailto:natasha.kragelj@gmail.com
https://join.skype.com/invite/deK2rrsPqnhb

