4. ura – 26. 3.

Rimska država postane cesarstvo

A. Odpri učbenik na str. 66 in preberi celotno poglavje (Kakšen je bil rimski imperij v času cesarstva).
Skušaj si v glavi ustvariti celotno sliko te teme.
B. V zvezek prepiši naslov.
C. Prepiši besedilo z DL in sproti odgovarjaj na vprašanja.
D. Na koncu, za preverjanje, reši še naloge v SDZ na str. 11 – 14.

1. V 1.st. pr. Kr. so rimsko republiko pestile številne težave, med drugim tudi boji za oblast. V njih je
bil najuspešnejši Gaj Julij Cezar:


sposoben vojaški __________________



po zmagi nad __________________ je postal upravnik Galije



bil je zelo priljubljen, saj je bil ___________________ in ____________________________



razglasil se je za D __ __ __ __ __ __ __ __ __* (v SSKJ poišči razlago te besede) = _______
___________________________________________________________________________



izvedel je številne spremembe:

2. Leta 44 pr. n. št. je bil v zaroti umorjen, nasledil ga je __________ __________ ___________, prvi
rimski cesar:
- omejil je moč ________________________
- nadzoroval in vodil je _______________________ /IMPERATOR
- bil je vrhovni _______________________
- sam je predlagal _____________________ /PRINCEPS
Kot cesar je imel torej VOJAŠKO, POLITIČNO, ZAKONODAJNO IN SVEČENIŠKO OBLAST!
S pomočjo besedila v SDZ na str. 13 sp. pojasni, zakaj je bilo obdobje njegove vladavine tako
pomembno.
3. Po njegovi smrti so sledili mnogi cesarji, »dobri in slabi«. Izpiši jih (U – 67) in pri »dobrih« prepiši
prvo alinejo. Pri »slabih« izbiro prepustim tebi, le tega da so bili umorjeni ne piši, ker jih je bilo
še kar nekaj.

Izbrskajte kakšno zanimivost o obravnavani temi in jo delite z nami na padletu pod komentarji.
IZBERI STOLPEC ZGODOVINA 7. R!
PRIJAVI SE S PRAVIM IMENOM, DA BOM LAHKO SPREMLJALA IN BELEŽILA VAŠE DELO!

Obstaja tudi zelo veliko latinskih rekov (zelo znan je Cezarjev Veni, vidi, vici – »Prišel, videl, zmagal« ).
Raziščite, ob kateri priložnosti ga je izrekel, in poiščite še kakšnega ter ga podelite z nami!

Želim vam uspešno delo!
Z vprašanji se lahko obrnete name po elektronski pošti: nevenka.sega@os-mk.si

Lep pozdrav,
Nevenka Šega

