
Učenka, učenec, 

v 4. tednu boš utrjeval in poglabljal snov Rimski imperij (U/44–63). 

V 1. uri preveri pravilnost rešitev nalog na učnem listu s temama Učno gospodarstvo, Antični vsakdanjik. 

Rešitve prilagam spodaj. 

V 2. uri sestavi kratko preverjanje za temo Rimska država, npr. za vsako podtemo sestavi po eno 

vprašanje, izdelaj kviz, križanko … Predvidi tudi rešitve. Izdelek pošlji na moj šolski naslov 

(katarina.dremelj@os-brinje.si). 

Če želiš dodatne naloge, mi piši. 

REŠITVE 
Antično gospodarstvo – ponovitev (U/60, 61) 
 
1. Pomisli, kakšna je grška pokrajina. Navedi, kaj so pridelovali kmetje v 
stari Grčiji. 
Žitarice, vino (trta), olive, smokve. 
 
Obrtniki so živeli v mestih. Katere obrti so bile razvite? 
            www.nina-potuje.com (Dostop: 3. 
1. 2016.)  

Kamnoseki, kovinarji, draguljarji, čevljarji, predelava usnja, tekstilna proizvodnja … 
 
Navedi razliko med delom moških in žensk. 
Npr. Moški so delali v obrtnih delavnicah, ženske so doma gospodinjile. 
 
Zaradi skromnih možnosti za kmetovanje in bližine morja se je pri Grkih razvila še ena gospodarska 
dejavnost:  
VAROGITN. Če ustrezno razporediš črke, dobiš ime te dejavnosti. To je __ __ __ __ __ __ __ 
__.TRGOVINA 
 
Kaj so Grki iz mestnih državic izvažali v kolonije? 
Olje, vino, lončarske in kovinske izdelke. 
 
2. Tudi Rimljani so se ukvarjali s kmetijstvom, obrtjo in trgovino. Dopolni. 
 

KMETIJSTVO OBRT TRGOVINA 

Gojili so … 
drobnico (ovce, koze). 
 

Izdelovali so … 
lončarske izdelke (oljenke, vaze, 
kipce …), opeko, tkanino, zlat 
nakit, usnjene izdelke (škornje, 
sandale) … 

Uvažali so … 
žito, rude, keramiko, grško vino, 
tkanine, orožje … 

 
Kaj je bila posledica uvoza poceni žita in drugega blaga? 
Zemljo malih kmetov so si prisvojili veleposestniki (lastniki velikih posestev – latifundisti). (Mali kmetje 
se pridelovanju niso mogli kosati z lastniki velikih posesti.)  
 
Kateri rimski gradbeni dosežek je imel velik vpliv na razvoj trgovine? Cesta. 
Oglej si posnetek. 
https://www.youtube.com/watch?v=W7agwv6287A 
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3. Navedi eno razliko med grškim in rimskim gospodarstvom. 
Npr. Grki so za obdelavo zemlje uporabljali ralo (zemljo rahlja), Rimljani pa plug (zemljo obrne). 
 
Navedi eno podobnost med grškim in rimskim gospodarstvom. 
Oboji so gojili drobnico. 
 
 
Antični vsakdanjik (U/62, 63) 
 
Navedi razliko med položajem žensk pri Grkih in Rimljanih.  
Npr. Grkinje so bile podrejene moškim, Rimljanke so bile v primerjavi z njimi moškim bolj enakopraven 
položaj. 
 
Navedi po dve značilnosti grške in sodobne vzgoje. 
 

 1. ZNAČILNOST 2. ZNAČILNOST 

GRŠKA VZGOJA Npr. Šolali so se od 7. leta. Npr. Šolanje je bilo dostopno 
tudi revnejšim. 

SODOBNA VZGOJA Šolamo se od 6. leta. Osnovno šolanje je dostopno 
vsem. 

 
Primerjaj oba načina vzgoje: poišči podobnost in razliko. Pomagaj si z zapisom v preglednici. 
 

Zgled: Grki so se učili brati in pisati in tega se učimo tudi danes. V tem si je šolanje podobno. 

 
Npr. Grška in sodobna vzgoja se razlikujeta, sajso se Grki šolali od 7. leta, danes pa se šolamo od 6. leta, 
hkrati pa sta si vzgoji tudi podobni, saj so se pri Grkih lahko šolali otroci ne glede na premoženje, tako pa 
je tudi danes. 
 
 
Kdo je bil pater familias? Kakšna je bila njegova vloga? 
Oče, glava družine, odločal je o vsem v družini. 
 
Poišči po eno razliko med šolanjem dečkov in deklic ter eno razliko med otroki revnih in bogatih 
Rimljanov. 
Npr.  

 Dečki iz premožnih družin so se šolali v javnih šolah tudi po 12. letu, deklice pa so s šolanjem 
nadaljevale pri zasebnih učiteljih. 

 Dečki iz revnih družin so se šolali do 12. leta, dečki iz bogatih družin pa tudi po 12. letu. 
 
Opiši položaj sužnjev. (Kako so ljudje postali sužnji, katera dela so opravljali, kateri sužnji so postali 
gladiatorji, so lahko imeli lastnino …?) Sužnji so pogosto postali vojni ujetniki. Delali so v obrtnih 
delavnicah, na poljih, v rudnikih, na ladjah, v hišah, nekatere sužnje so skrbele za otroke premožnih … 
Nekateri so bili učitelji (pedagogi). Spretne in močne sužnje so vzgajali za gladiatorje. Lastnine niso imeli. 
Otroci sužnjev so bili prav tako sužnji. 
 
Če želiš/imaš možnost, si oglej posnetka. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=juWYhMoDTN0&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=RQMgLxVxsrw&feature=emb_logo 

 


