Zakaj je bilo današnje slovensko ozemlje pomembno za Rimljane
2. a) NORIK, REGIJA X, PANONIJA
b) POETOVIO, CELEIA, ATRANS, EMONA
NAVPORTUS, LONGATIKUM, AD PIRUM
c) Proti središču rimske države, mestu Rimu na zahod in proti provincam na vzhodu
(Panonija).
č) Tergeste, Emona, Neviodunum, Poetovio; prisotnost vodovoda priča o njihovi razvitosti.

3.
a) Pravokotno mesto s središčnim javnim prostorom forumom (trgom) in sistem pravokotno
križajočih se cest, ki je tvoril zaključene otoke z bivališči.
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c) … zbirnih kanalov … Obstoj kloak priča o veliki razvitosti rimske civilizacije ter njihovem
tehničnem znanju.

4. Rdeča barva: NAKIT, ZAČIMBE, VINO, OLJE

ostalo je modre barve

5. kamnoseštvo, steklarstvo, lončarstvo
6. obrambno obzidje, grobnice, arheološki park Emona

KRŠČANSTVO
Str. 28
1.

Jezusovo rojstvo se praznuje na božič. V zahodni kulturi je to praznik, ki ga družine
praznujejo skupaj. Pripravijo se tipične jedi, skupna večerja ali kosilo. Verniki se zberejo pri
polnočnici in drugih obredih.
2.
a) Spoštovanje vseh ljudi; pripravljenost pomagati ljudem v stiski.
b) Da so ljudje, ki jih družba zavrača (v primeru zgodbe Samarijan), v svojih dejanjih boljši kot
pomembneži (v primeru zgodbe judovski duhovnik in levit).
c) Sveto pismo Nove zaveze.
3.
a) Prevoz z ladjo (po morju), peš.

b) Dobre cestne in pomorske povezave med deželami, varnost potovanja, nadzor rimske oblasti nad
ozemljem je omogočil mir med deželami.
c) Korint (Grčija), Efez (Jonija/Azija), Cezareja (Judeja), Antiohija (Sirija), Galacija, Frigija.
Č) Širiti krščansko vero.
4.
Na eni strani občudovanje (avtor omenja/občuduje njihovo prizadevnost), na drugi strani
zasmehovanje (avtor jih imenuje reveži, ki so si vtepli v glavo, da bodo z dušo in telesom postali
nesmrtni).
5.
Krščanstvo je s svojimi nauki spremenilo rimsko družbo. Postavilo je nove družbene vrednote, na
primer spremenjen odnos do suženjstva in vojn. Vplivalo je tudi na arhitekturo in umetnost, saj so se
gradile krščanske cerkve, pojavili so se verski motivi ... Nekateri zgodovinarji menijo, da je razširitev
krščanstva posredno vplivala tudi na propad rimskega imperija. Krščanstvo si je prizadevalo za mir in
sožitje; njegova uveljavitev naj bi povzročila upad rimske borbenosti.
Organizacija krščanske cerkve
6.
Začetek:
- judovska vera v Palestini
- delovanje Jezusa Kristusa
- križanje Kristusa
- delovanje apostolov
Značilnosti:
- povezanost kristjanov v krščanske skupnosti; skupni obredi in medsebojna pomoč, tudi pomoč
drugim ljudem;
- nekateri elementi judovske vere (npr. vera v enega boga, deset božjih zapovedi);
- nagovarja vse ljudi, ne glede na njihov spol, premoženje, položaj v družbi ali svobodo;
- poudarja človekovo ljubezen do bližnjega, spoštovanje vseh ljudi in življenje v sožitju;
- obljublja življenje po smrti.
Širjenje:
- v času Jezusovega življenja po Palestini;
- po Jezusovi smrti apostoli nauk razširijo po Sredozemlju, vse do Rima;
- kasneje razširitev po vsem rimskem cesarstvu.

PRIPRAVILA SEM ŠE REŠITVE ZA Zakaj je propadel rimski imperij IN SI, PROSIM, VPIŠI POD
USTREZNE NALOGE
Rimski imperij se je znašel v vsesplošni krizi
2.
Politične težave / vojaške težave / gospodarske težave / družbene težave
3.
Individualen odgovor; možni odgovori: z močnim in sposobnim voditeljem, velikimi družbenimi
spremembami, boljšimi ukrepi za vzpon gospodarstva …

POSKUSI REFORM
4.
Cesar Dioklecijan je rimsko cesarstvo razdelil na dva dela:
• VZHODNI, grško govoreči del, s središčem v KONSTANTINOPLU in
• ZAHODNI, latinsko govoreči del, s središčem v RIMU.
Meja je potekala na črti SIRMIJ – Črna Gora/Boka Kotorska – Velika Sirta (v SEVERNI Afriki).
▪ V kateri del je spadalo današnje slovensko ozemlje? Zahodni del.
5.
- Vključevanje germanskih vojakov.
- Utrjevanje meja imperija.
- Gospodarske reforme.
- Razdelitev države.

