Četrtek, 16. 4. 2020
Upam, da si preživel lepe praznike in si se spočil.
Za začetek preglej rešitve prejšnje naloga.
Rešitve rebusa: KOLOSEJ, GLADIATOR
Kviz: RIMLJANI
Cilj: preveri znanje o Rimljanih
Naloge:


Pošiljam odgovore na vprašanja, ti pa preveri in popravi!
NE pošiljaj odgovorov, ker si to že storil!

Odgovori na vprašanja
1. Galci, Grki, Veneti, Etruščani, Italiki
2. Pomorstva, obdelave kovin, gradbeništvo, pisavo, verovanje
3.

4.

5. Patriciji (bogati, senatorji…, plebejci (obrtniki, trgovci, kmetje), sužnji
6. Legija, manjša enota centurija - pehota, dobro oborožena, disciplinirana, hrabra,
zavedna.
Vojak – legionar (ščit, meč, bodalo, oklep, čelada, oprema).
7. Apeninski polotok, punske vojne (provinca Sicilija, Hispanija, S Afrika), V
Sredozemlje, Britansko otočje do Rena, Donave.

8. Gospodarski (uvažajo žito, kovine, zlasti srebro, sužnje), davki, veterani dobijo
zemljo
9.

10. Bil je imperator, vrhovni svečenik, dosmrtni konzul, oče domovine, prvi rimski
cesar. Uvedel je reforme, zgradil ogromno lepih stavb, zagotovil mir, ki je trajal
200 let – pax romana.
11. Širjenje rimskega načina življenja, kulture, običajev…
12. Politeizem, svetišča, vsaka družina ima svojega boga (lari), v 1. Stol. Se pojavi
krščanstvo.
13. Spodkopava pomen rimskih cesarjev zaradi vere v Boga.
Jezus uči o dobroti in poštenosti, njegovi učenci apostoli, preganjeni, v Rimu se
skrivajo v podzemnih rovih – katakombe, preganjajo kristjane (gladiatorji) –
mučenci
Cesar Teodozij vezo prizna konec 4. Stol.
14. Geografija, zgodovina, medicina, pravo, filozofija, matematika
15. Gradijo svetišča, stavbe, trge – forum, toplice – terme, ceste – via, vodovode –
akvadukt, mostove – viadukt, amfiteater, gledališče…
16. Kiparstvo (kipi cesarjev, senatorjev), reliefi, slavoloki
Slikarstvo (freska – slika na svež omet, mozaik – slika iz majhnih kamenčkov)
Dramatika
17. Gospodarsko (trgovina, obrt, kmetijstvo) in vojaški (kraški zaporni zid)
18. Gospodarski, vojaški, družbeni, politični.
19. Dioklecijan je povečal število vojakov, utrdil meje, vzpostavil mir, okrepil
gospodarstvo cesarstvo razdeli na dve polovici – V in Z.
Konstantin prestolnico preseli na V – Konstantinopel
20. Vpad germanskih plemen, Odoaker vrže z oblasti zadnjega rimskega cesarja 476 –
konec z rimskega cesarstva, konec starega veka.

