
Četrtek, 16. 4. 2020 
 
Zadnja naloga ni bila težka. 
Rešitev 1. naloge - rebusa: KOLOSEJ in GLADIATOR 
Rešitev 2. Naloge: ROGLA 
 
Cilj: - spoznaj, kakšen pomen so imeli naši kraji za Rimljane  
 
Naloga: 

 V SDZ str. 23 spoznaj, da je naše ozemlje prišlo pod Rimljane v 2. stol. pr. Kr. in, da 
so Rimljani pri nas ustanavljali vojaške tabore. Ozemlje so razdelili na (glej zemljevid 
SDZ str. 24, nal. 2) - rešuj: - NORIK (zgoraj, svetlo oranžno) 

- REGIJA X (levo ali zahodno, temno oranžno) – to 
ozemlje je bilo direktno priključeno Rimski državi 

- PANONIJA (zeleno) mejno ozemlje – med Regijo X in 
Panonijo je potekala meja – kraški zaporni zid (na 
zemljevidu označen s črnimi pikami – glej legendo) 

           Reši še 2.b nalogo. 

 Rimljani so na osvojenih ozemljih gradili vojaške tabore pravokotne oblike s 
središčem forumom (trgom) in sistemom pravokotno križajočih se cest. Okrog so bila 
bivališča. Tabor je bil obdan z obzidjem. Tako je bila zgrajena tudi rimska Emona 
(Ljubljana), kar ti prikazuje slika v SDZ 25/3 – reši nalogo. 

 Rimljani so v naših krajih krepili trgovino, obrt in kmetijstvo. Ob pomoči besedila v 
SDZ str. 25 spoznaj trgovino in reši nal. 4 na naslednji strani. Preberi pa tudi o razvoju 
obrti in kmetijstva. 

 Naše ozemlje je imelo vojaški (obramba – kraški zaporni zid, od Julijskih Alp do 
Reke) in gospodarski (surovine, hrana, kovine…) pomen. 

 Rimski čas je pri nas zapustil veliko ostankov, od zidov, grobnic, cest, kipov, 
kanalizacije, oljenk… 
 
V zvezek napiši naslov NAŠI KRAJI V RIMSKI DOBI in prepiši: 
1. V naše kraje so Rimljani prišli že v 2. stol. pr. kr., kjer so gradili vojaške tabore 

pravokotne oblike. 
2. Območje je bilo razdeljeno na province: - Norik 

                                                                - Regija X 
                                                                - Panonija 

3. Ozemlje je za Rimljane imelo vojaški (kraški zaporni zid) in gospodarski 
(trgovina, obrt, kmetijstvo) pomen.  

4. Številni ostanki 

 

 

NE POZABI! DO JUTRI POŠLJI ODGOVORE NA VPRAŠANJA NA  

bojana.osenk-martinjak@guest.arnes.si 


