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Sedmošolke in sedmošolci dober dan,  

današnja priprava bo namenjena dvema šolskima urama pri katerih bomo spoznavali kulturo 

Antičnega Rima: 

Antična rimska kultura 

Rimska znanost,  arhitektura, umetnost, verovanje in zabava  

Za uvod: https://slideplayer.si/slide/17378306/ 

Danes boste izdelali tabelsko sliko ( po vašem izboru: miselni vzorec, po točkah, po vsebini v 

učbeniku… ),  ki naj bo razdeljena podobno kot v učbeniku.  

Antična rimska kultura je prevzela in večina tudi nadgradila dosežke grške kulture.  

Za osnovo prve zaključene celote bodo modro obarvane rimske znanosti (v učbeniku stran 73: npr. 

geografija), zapišemo le najpomembnejše o vsaki izmed posamezne znanosti (eno vrstico). V tem 

delu ponovi tudi rimske številke, (ne prepisuj vseh, samo tiste, ki si jih pozabil oziroma jih nepoznaš), 

latinščina in romanski jeziki. 

Drugi del bo sklop arhitekturnih in gradbenih dosežkov (str.74): beton, mostovi-viadukti, oboki, 

kloake-kanalizacija, akvadukti-vodni mostovi-vodovod, rimski forumi-mestni trgi, rimske tlakovne 

ceste, amfiteatri-arene, terme-kopališča, ogrevanja bogatejših… samo za tiste, ki jih res zanima: 

https://www.slideshare.net/DavidKouh/rimska-umetnost 

Tretji del je rimska umetnost (U75), kjer v kiparstvu prevladuje uporaba tehnike reliefa (na 

slavolokih),  mozaik in freske v stavbah, v književnosti je pomembno pesništvo: pesnik Vergil – 

pesnitev Eneida, pesnik Ovidij z ljubezenskimi pesmimi in pisec komedij Plavt. Pomembna je bila tudi 

retorika –govorništvo: Mark Tulij Cicero. 

Četrti del je rimsko verovanje v duhove in bogove (U76). Mnogoboštvo ali politeizem prevladuje do 

vzpona krščanstva. Sestavite zapis vsaj desetih rimskih bogov. 

Zadnja točka naj vsebuje zapis o zabavi (U76-77), ki pa je bila namenjena predvsem bogatim. V času 

cesarstva in pešanju rimske države pa širokim množicam, ki so zahtevale »kruha in iger« predvsem z 

gladiatorskimi boji. 

Tema je obsežna, svetujem vam delo po temah z kratkimi zapisi in razširitvami mojih osnov. 

Nalogo izdelajte kot del naše redne snovi, naloge mi ne pošiljate, pregledali  jo bomo v šoli.  

Zunaj je skoraj zima, mogoče bomo lažje delali.       

Zdravo in lp Jožko Udovič 
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