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REŠITVE PREJŠNJEGA TEDNA: Preveri svoje odgovore ter jih dopolni. 

Rimska mesta : 

EMONA – Ljubljana 

NEVIODUNUM: DRNOVO PRI KRŠKEM (v dobesednem prevodu pa pomeni 

Novo mesto) 

CELEIA / CELEJA: Celje 

POETOVIO / PETOVIONA: Ptuj  

AEGIDA: Koper 

AD PIRUM: Hrušica (dobesedni prevod Pri hruški) 

NAVPORT: Vrhnika (dobesedni prevod Novo pristanišče – od Ljubljanici) 

ATRANS: Trojane 

LONGATIK: Logatec  

 

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? Visoko je bilo 6 metrov, imelo je 25 obrambnih stolpov.  

- Koliko prebivalcev je imela rimska Emona? Imela je ne več kot 5000 

prebivalcev (manjše mesto). 

 

Posnetek o emonski hiši  – 1. posnetek 

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

- Kaj je hipokavst? Sistem ogrevanja v rimskih hišah 

- Kaj je mozaik? Slika iz manjših delčkov (lahko na steni, tleh, stropu) 

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

granatno jabolko, moka, kruh, mandarine, začimbe, jajca, čebula, 

česen 

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

bogatemu plebejcu /lahko patriciju (čeprav so ti imeli še razkošnejša 

bivališča), sklepamo po pohištvu, sistemu ogrevanja, hrani. 

 

 

Posnetek o kipu Emoncu – 2 posnetka, poglej oba 

https://www.youtube.com/watch?v=aemZU26AjTg
https://mgml.si/sl/mestni-muzej/razstave/263/arheoloski-park-emona/
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https://www.nms.si/si/zbirke/znameniti-predmeti/709-Emonski-mescan 

- Kje so našli kip? Na Kongresnem trgu v Ljubljani ob gradnji hiše (leta 

1836) 

- Iz česa je izdelan? Iz brona, je pozlačen 

- Kje si ga lahko danes pogledaš? V Narodnem muzeju v Ljubljani 

- Čemu je kip služil? Bil je del nagrobnega spomenika. 

- Koga je predstavljal? Gre za mladega moškega v govorniški pozi – se 

pravi gre za politično osebnost, najverjetneje patricija. 

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

obdobja cesarstva – 2. stoletje našega štetja, vladanje cesarja 

Trajana. 

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

ima togo – to oblačilo so lahko nosili samo rimski državljani, gre za 

oblačilo bogatih – toga je bila takrat statusni simbol.  

- Kje so Rimljani pokopavali svoje umrle? Umrle so pokopavali izven 

mest, za mestnim obzidjem ob rimskih cestah.  

- Kje so ležali grobovi najimenitnejših Rimljanov? Ležali so tik ob rimskih 

cestah (da so jih lahko vsi videli) in blizu mestnih vrat. Nagrobniki so 

bili obrnjeni proti cesti. Kip Emonca so našli tik ob rimski cesti in samo 

100 metrov proč od mestnih vrat, ki so vodila v Emono. Se pravi, da 

gre res za bogatega in pomembnega patricija.  

 

Arheološki parki na Slovenskem 

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

rimskih časov. Izpiši jih nekaj: 

- Celje: Heraklejev tempelj 

- Šempeter v Savinjski dolini: rimsko obcestno pokopališče 

- Drnovo – Nevidun: ostanki rečnega pristanišča ob Savi, grobovi 

- Miklavž na Dravskem polju: gomilno grobišče patricijev  

- Izola: ostanki obmorske vile 

- Ljubljana: ostanki obzidja, hiš, ogrevanja 

- Ptuj: MITREJI – svetišča, posvečena bogu Mitri 

- Maribor: ostanki podeželske vile 

- Ajdovščina, Hrušica, Lanišče: ostanki limesa – obrambnega 

zapornega zidu, ostanki vojaških trdnjav, obrambnih stolpov, …. 

https://www.nms.si/si/zbirke/znameniti-predmeti/709-Emonski-mescan
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Limes - rimski obrambni zid 

- Kaj je limes? obrambni zid, sistem utrdb, kjer je bila stalno prisotna 

vojaška postojanka 

- Zakaj so ga Rimljani postavili? Da bi svojo državo ubranili pred vpadi 

tujih ljudstev, sprva predvsem Germanov 

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

ime. So njegovi ostanki danes še vidni? Tudi na našem ozemlju so 

postavili limes – Rimski zaporni zid. Ostanki so ohranjeni še danes v 

Hrušici, Lanišču, Ajdovščini, … 

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

je bil obrambni zid v Angliji, ki je Rimljane varoval pred vdori 

sovražnih plemen s Škotske. 

 

_______________________________________________________________________ 

NAVODILA ZA DELO V SEDMEM in OSMEM TEDNU OD 4.5. DO 15.5. 

2020 

Zaključili smo obravnavo Rimskega imperija. Spodaj so naloge za utrjevanje 

in preverjanje znanja. Za reševanje so namenjene 4 učne ure, sami si 

razporedite, koliko boste naredili v določeni uri. Odgovorov mi ni potrebno 

pošiljati, namenjeni so vam, da preverite svoje znanje. Če imate vprašanje / 

ne znate odgovoriti na vprašanje, mi pišite. 

V devetem tednu boste dobili test-naloge o Rimskem imperiju, ki ga boste 

rešili in mi ga poslali v pregled. 

 

RIMSKI IMPERIJ – VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE IN PREVERJANJE 

ZNANJA 

Minimalni standardi znanja so označeni z odebeljenim tiskom.  

1. Kako delimo rimsko zgodovino? Navedi obdobja ter od kdaj do kdaj trajajo. 

2. Katere so glavne razlike med obdobjem kraljevine, republike in cesarstva?  

3. Katera ljudstva so živela na Apeninskem polotoku pred nastankom Rima? Pokaži 

jih na zemljevidu. Po kom je Italija dobila svoje ime? 

4. Kako in kdaj je nastalo mesto Rim po legendi in kako po pričevanju 

arheologov? Kaj je še danes simbol mesta Rim? 
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5. Kako se je delila rimska družba v času republike? Opiši posamezne 

družbene skupine. 

6. Razloži pojem republika. Kdo je bil na čelu rimske republike in iz kakšnega 

družbenega sloja so izhajali? 

7. Kakšna je bila vloga senata / ljudskega tribuna v rimski republiki? 

8. Opiši rimsko vojsko. Kakšne težave so začele pestiti vojsko v času pozne 

republike? 

9. Opiši, kako se je širila rimska država (kaj je obsegala v času kraljevine, kam 

se je najprej začela širiti, kam se razširi v času treh punskih vojn, kaj vse obsega 

v času svojega največjega obsega). Uči se ob zemljevidu. 

10. Kdo je bil Hanibal in s čim se je zapisal v zgodovino? 

11. Kaj je Hadrijanov zid in kje se nahaja? 

12. Opiši življenje Julija Cezarja. Kdo ga je nasledil na prestolu? 

13. Kdo je bil prvi rimski cesar? Kakšne nazive so nosili rimski cesarji? Kdo je 

cesarju pomagal pri vladanju? Poznaš še kakšnega cesarja. Kako so si rimski 

cesarji pridobili naklonjenost množic? 

14. Naštej in opiši vzroke za razpad rimskega imperija. 

15. Kako so poskušali rešiti rimski imperij pred propadom? Ali je poskus uspel? 

16. Kako so nastala rimska mesta pri nas?, Navedi latinska imena krajev., Kaj 

veš o Emoncu (kipu)? 

17. Razloži pojme: gladiator, amfiteater, hipodrom, akvadukt, terme, galjot, 

romanizacija, latifundija. 

18. Razloži latinska reka: Kruha in iger, pax romana. 

 

 

 

 


