
Uspešno opravi izzive. Dokaze o opravljenih izzivih mi pošlji na moj e-naslov 

do ponedeljka, 6.4.2020.

Pozdravljene učenke in učenci 7. razreda!

Po kratkem predahu vam pošiljam navodila za delo pri 

predmetu ZGODOVINA za četrtek, 2.4.2020. 

Nameni učenja:

• Pojasniti vzroke za propad rimskega imperija



ZATON RIMSKEGA IMEPERIJA
SDZ/str. 114,115 in 116

1. Izziv: PONOVITEV

Navedi 3 dejstva/značilnosti Rimske države iz obdobja 

CESARSTVA.

OB ZEMLJEVIDU OPIŠI MEJE CESARSTVA, KO JE IMEL 

NAJVEČJI OBSEG. (SDZ/str. 108)

Navedi vsaj 3 cesarje, ki si si jih zapomnil.

Odgovore, dejstva lahko zapišeš v zvezek.

Sledi navodilom.

Tabelni zapis prepiši v zvezek in ga dopolni.

Kot ponovitev si lahko ogledaš posnetek na povezavi tukaj.

https://www.youtube.com/watch?v=GUE7MwvYyqs


V prvih dveh stoletjih po Kr., v času pax romane, je bil Rimski imperij močna, 

varna in stabilna država.

V 3. stol. se je soočal s številnimi težavam. 

Politične težave
• Nesposobni cesarji
• Boj za oblast med kandidati 

za cesarja
• Slabo vodenje države
• Imenovanje vojaških 

poveljnikov za cesarje

vojaške težave
• Vdori barbarskih plemen v 

imperij
• Pomanjkanje vojakov 
• Pomanjkanje denarja za 

utrjevanje meja imperija
• Upad discipline in 

predanosti vojakov

gospodarske težave
• Propad trgovine, obrti
• Slabe letine
• Pomanjkanje delovne sile 

na podeželju

družbene težave
• Upad števila prebivalcev 

(kuga, vojne, malarija, 
lakota…)

• Propad mest in beg iz mest
• Velike razlike med bogatimi 

in revnimi



V zadnjem obdobju je bilo več poskusov, da bi izboljšali razmere v 

državi.

Najuspešnejša sta bila DVA CESARJA.

Izziv:

Preberi besedilo v SDZ/str. 107. 

Dopolni tabelni zapis tako, da V OKVIRČKE zapišeš reforme 

cesarjev.

CESAR DIOKLECIJAN
•

•

•

CESAR KONSTANTIN VELIKI
•

•

•

Oslabljeni imperij se ni mogel več braniti pred vdori babarov. Ti so se začeli na 

ozemlje imperija tudi naseljevati. 

Preseljevanja GERMANOV IN HUNOV so leta 476 povzročila konec zahodnega 

rimskega imperija. 



Izstopni listek: Propad rimskega imerija

Naučil-a sem se:
a)
b)
c)

Najbolj zanimivo se mi zdi: 

Naloga, ki je nisem znal rešiti:

Vprašanje za učiteljico:

Izpolni t.i. izstopni listek. Namenjen je ponovitvi snovi, ki si jo predelal. Hkrati 

pa bo meni izhodišče, za pripravo navodil v prihodnjem tednu.

Prepiši ga v zvezek, ga izpolni in nato poslikaj. 

Fotografijo izstopnega listka in fotografijo tabelnega zapisa mi nato do četrtka, 

9.4.2020, pošlji na moj e naslov (urska.marcic@guest.arnes.si). 

Do naslednjega „branja na daljavo“ ti želim veliko raziskovalnega duha in 

ostanite zdravi.

Lep pozdrav, učiteljica Urška Marčič

mailto:urska.marcic@guest.arnes.si

