
Učenje na daljavo: Z G O D O V I N A – 7.c razred 

Teden: 23. – 27. 3. 2020 

 

Pozdravljena učenka/učenec! 

 

Tudi v tem tednu bo naše šolsko delo potekalo drugače kot smo vajeni, a upam, da kljub vsemu uspešno.  

Navodila so sledeča: 

              * prepišeš snov v svoj zvezek 

              * rešiš priložene naloge (delovni list in izpiski na listke),  

                s pomočjo katerih boš novo znanje ponovil/utrdil 

- če imaš možnost, boš mi najkasneje do petka (27.3.2020) sporočil kako ti gre = koliko si naredil, kje imaš težave, ali česa ne razumeš…Lahko 

mi pišeš tudi kar tako in mi pošlješ kakšno slikico. Vesela bom tvojega sporočila. ☺☼ 

 

Ne pozabi: Novo snov znaš takrat, ko jo znaš ob zaprtem učbeniku ali zvezku na glas obnoviti (s svojimi besedami) in jo znaš povezati s preteklimi 

snovmi!  

Na poti k spoznavanju novega ti pomagajo slike iz učbenika, tvoji izpiski in naloge v delovnem zvezku oz. vprašanja v učbeniku. 

 

Za vsa vprašanja, dileme in dodatna pojasnila ti bom v teku tedna na razpolago preko e-naslova: petra.desman@guest.arnes.si 

 

 

Veliko zdravja in delovne vneme ti želim, 

                                                                                                        tvoja učiteljica zgodovine 

                                                                                                        Petra Dešman Senčar 



 

1. snov: GOSPODARSTVO IN ŽIVLJENJE V RIMSKEM IMPERIJU  (ponedeljek, 23.3.2020) 

 

- Vsebino tabelske slike, ki ti jo prilagam, si prilepi v zvezek (če nimaš možnosti, da natisneš, pa jo prepiši). 

- Ko končaš s prepisom, odpri učbenik, str. 81 – 84 ter si preberi vsa poglavja te snovi (Brezmejni rimski imperij, Romanizacija, Gospodarstvo, 

Rimski vsakdanjik, Kdo je odločal v rimski družbi).  

- Ne pozabi pregledati slik, da si boš znal lažje predstavljati posamezne dele snovi. 

- Po končanem branju vzemi tri samolepilne lističe ter naredi kratke zapiske prebranega (tako kot to delamo v šoli). Listke pusti prilepljene v zvezku, 

ker ga bom v šoli pregledala. Pazi, da izpisuješ samo bistvo in pazi na preglednost izpisanega! 

- Od tebe pričakujem, da mi boš ob pomoči tvojih izpiskov znal povedati ustno obnovo prebranega iz učbenika. 

- Ob koncu odpri še delovni zvezek na str. 64 in 65 ter izpolni naloge, da boš novo snov še bolje utrdil. 

- Preglej še spletne priložene spletne vsebine: http://radoved.si/projekt/74 

 

 

 

 

 

http://radoved.si/projekt/74


 

GOSPODARSTVO IN ŽIVLJENJE V RIMSKEM 

IMPERIJU 

OBRAMBNI SISTEM – LIMES 

 zaradi vdorov 

Germanov 

 opazovalni stolpi 

ROMANIZACIJA 

 širjenje rimskega načina življenja  

po vsem imperiju (tudi latinščine) 

 zelo hitro po zahodnem imperiju, 

počasneje po vzhodnem 

GOSPODARSTVO 

 razcvet v času pax romana  

 uvoz surovin in sužnjev iz provinc (plačevanje davkov) 

 KMETIJSTVO (zaposlenih 9/10 ljudi), gojijo žito, trto, oljke; 

redijo drobnico 

 OBRT (kovaštvo, keramičarstvo - amfore, steklarstvo, 

tekstilna obrt) 

 TRGOVINA (razlogi: poenotenje denarja in mer, varno 

potovanje po vsem imperiju, naraščanje potreb 

prebivalstva) – številne pomorske in kopenske  poti 

- Ceste gradijo vojaki 

VSAKADANJE ŽIVLJENJE 

 Odvisno od količine 

premoženja 

 Rim – živahno mesto, 

forum templji, sodišče, 

tržnica, kopališča, vile 

 Življenje na podeželju 

 Prehrana: kruh, meso, 

zelenjava, oreščki, olive, 

med, vino; glavna jed 

zvečer, jedo leže z žlico 

in nožem 

ODLOČANJE V DRUŽBI 

 Na čelu družine je oče (pater familias), ki 

nadzoruje premoženje, pravni zastopnik žena in 

otrok 

 Ženske so podrejene moškim, skrb za otroke in 

dom, lahko obiskujejo javne prireditve 

 Dečki so bolj cenjeni kot deklice, ker bodo dobili 

volilno pravico 

 Sužnji so vojni ujetniki, deden položaj, so last 

gospodarja (GLADIATORJI) 
 



2. snov: VERA, ZNANOST IN UMETNOST V RIMSKEM IMPERIJU (sreda, 25.3.2020) 

 

- Vsebino tabelske slike, ki ti jo prilagam, si prepiši v zvezek. 

- Ko končaš s prepisom, odpri učbenik, str. 73 - 76 ter si preberi vsa poglavja iz te snovi (Rimska znanost, Rimska arhitektura in gradbeništvo, 

Rimska znanost, Rimljani so verjeli v številne bogove, Zabava v rimskem imperiju). 

- Ne pozabi pregledati slik, da si boš znal lažje predstavljati posamezne dele snovi. 

- Po končanem branju vzemi tri samolepilne lističe ter naredi kratke zapiske prebranega. Listke pusti prilepljene v zvezku, ker ga bom v šoli 

pregledala. Pazi, da izpisuješ samo bistvo in pazi na preglednost izpisanega! 

- Od tebe pričakujem, da mi boš ob pomoči tvojih izpiskov znal povedati ustno obnovo prebranega iz učbenika. 

- Ob koncu odpri še delovni zvezek na str. 60 in 61 ter izpolni naloge, da boš novo snov še bolje utrdil. 

- Preglej še spletne priložene spletne vsebine: http://radoved.si/projekt/74 

 

 

 

 

http://radoved.si/projekt/74


ZNANOST, UMETNOST IN VERA V RIMSKEM IMPERIJU 

 

Rimljani prevzamejo znanstveno – kulturne dosežke Grkov 

 

                                                  RIMSKA KULTURA  

                                          je temelj evropske kulture 

 

1. RIMSKA ZNANOST 

 GEOGRAFIJA – opisi novih dežel 

                    - kartografija (izdelovanje zemljevidov) 

 MEDICINA – zdravnik Galen, medicinske šole 

 FILOZOFIJA – vpliv grške filozofije (stoiki) 

 ZGODOVINA – zgodovinska dela (Livij, Tacit) 

 PRAVO – rimsko pravo je temelj današnje evropske 

                ureditve 

- LATINŠČINA – temelj modernih romanskih jezikov 

- LATINICA – pisava (v uporabi še danes) 

- RIMSKE ŠTEVILKE  

 

2. RIMSKA UMETNOST 

KIPARSTVO 

- Tehnika reliefa (pokrajina, bitke) 

- Realistične podobe 

 
 



KNJIŽEVNOST 

-  Pesništvo (Vergilij – Eneida) 

-  Dramatika (komedije – Plavt)  

SLIKARSTVO 

- Freske (podobe ljudi, pokrajine) 

- MOZAIK 

- - Drobni kamenčki in steklo (tla, stene)  

 

1. RIMSKI BOGOVI 

Jupiter, Junona 

Neptun, Cerara, Apolon, Mars, Venera, Minerva, Vesta 

- Mitraizem (Mitra) 

-  Lare (hišni bogovi) 

- Krščanstvo v ½ 1. st.  

 


