ZGO 7. R - 6. teden pouka na daljavo
Draga učenka, dragi učenec !
Pred nami je že 6. teden pouka na daljavo. V tem času smo se že vsi, upam, navadili na novo obliko dela,
verjamem pa, da že marsikdo pogreša šolo, druženje, prijatelje, morda kdo celo učitelje …
Za nami so tudi velikonočni prazniki, konec tedna pa začenjajo že »prvomajske počitnice«.
Ta teden boste učenci 7. razredov spoznali še zadnjo snov, ki spada v poglavje o rimskem imperiju.
Govorili bomo o vsakdanjem življenju v Rimu.
To je obenem zadnja snov v mesecu aprilu, sledijo prvomajske počitnice.
Prvi teden po počitnicah pa ne bomo začeli z novim poglavjem, ampak boste rešili spletno preverjanje
znanja, ki še ne bo za oceno. Kako bo potekalo, boste pravočasno obveščeni.
Preverjala bom naslednje vsebine :
-

Poglavje o rimskem imperiju

V učbeniku je snov od str. 59 do str. 84.
Kdor je doma delal sproti in po navodilih, ne bo nobene težave. Še malo se naučiti, pa bo. Vprašanja ne
bodo podrobna, preverjala bom bolj temeljno znanje.
Rimljani bi to povedali s pregovorom :

Repetitio est mater studiorum. = Ponavljanje je mati učenja.
Če imaš kakršno koli vprašanje ali težavo, se lahko obrneš name : darja@gorup.eu
Odpri učb. na str. 83 in napiši naslov v zvezek :

ŽIVLJENJE V RIMSKEM IMPERIJU

Mesto Rim je bilo glavno mesto države in je v 1. stol. n. št. štelo več kot milijon prebivalcev – to je bilo v
času, ko mu je vladal prvi rimski cesar Oktavijan Avgust.
Preberi rumeni tekst na levi (str. 83), kako je pisec opisal hojo po rimskih ulicah.
Središče mestnega življenja je bil

forum, ob katerem so stali :
-

templji
sodišče
tržnica
javna kopališča
javna stranišča
vodovod je oskrboval
ljudi
z vodo

Večina ljudi je vendarle bila revna. Reveži so živeli v večnadstropnih stanovanjskih hišah, ki so se imenovale insule –
bile so brez vodovoda in brez kanalizacije. Pogoji za življenje so bili tam slabi in nevarnost požara je bila stalno
prisotna.
Bogati Rimljani pa so živeli v razkošnih vilah, od katerih so imele mnogo celo urejeno centralno ogrevanje.
Hipokavst je sistem centralnega ogrevanja s kroženjem toplega zraka pod tlemi in v stenah.
Hipokavst v Emonski hiši
v rimski Ljubljani (danes park). 

Zapiši 1. točko :
1. Rimski vsakdanjik
Ob pomoči besedila iz učbenika napiši par povedi o :
- Mesto Rim
- Življenje revežev
- Življenje bogatašev
Prehrana Rimljanov je bila pestra. Bogatejši so jedli raznovrstno hrano, reveži skromnejšo.
HRANA
* Glavni obrok je bila večerja in je trajala pozno v noč.
* Bogataši so jedli tudi po 7 jedi (perutnina,divjačina,
morske jedi, labodi, pavi, omake, šunka z medom in figami
* Reveži so jedli skromno hrano (kruh s česnom,voda,
žitna kaša, koprive, artičoke,bob, čičerika, zelje, črn kruh).
* Moški so jedli leže, ženske sede.
* Pili so vino z vodo ali medom.
Zapiši naslednjo točko :
2. Prehrana Rimljanov : Izpiši nekaj dejstev iz zgornjega teksta v zvezek.
O rimski družini smo že govorili. Spoznali smo, da je družino vodil oče – pater familias, ki je odločal o vseh
pomembnih stvareh, ki so zadevale družino.
Preberi iz učbenika (str. 84) o položaju žensk in otrok v družini in samo na kratko izpiši v zvezek.
3. Rimska družina
- Položaj žensk :
- Otroci :

Zadnja točka govori o rimskih sužnjih, ki jih je bilo kar 1/3 vsega prebivalstva. Ponavadi so to bili vojni
ujetniki, a je bil njihov položaj deden.
Rimljani so delili sužnje v 2 večji skupini- državni in zasebni. Sužnjem se je slabo godilo, bili so brez vseh
pravic in popolna lastnina svojih gospodarjev.
Nekateri posamezniki pa so na sužnje drugače gledali.
Preberi rumen tekst na robu učbenika, ki nam govori, da so nekateri gospodarji s svojimi sužnji tudi
drugače ravnali.
Prepiši še zadnjo točko:
4. Vojni ujetniki so postali sužnji.
Rimljani so sužnje ločevali na :
 državne ( bili so v lasti države)
- Galjoti -> veslali so na galejah
- Gladiatorji -> izurjeni sužnji, ki so se v arenah vojskovali med seboj ali z divjimi zvermi.
- Sužnji v rudnikih, kamnolomih…


zasebni :
- Poljski (delo na poljih)
- Hišni (delo v gospodinjstvu, vzgoja otrok …)

Tako – za ta teden bo dovolj. Želim ti lepe, sončne in zdrave prvomajske počitnice. Ne pozabi na
preverjanje znanja.

