Pozdravljeni.
Danes bomo ponovili antično kulturo. Natančno si oglej slikovno gradivo in odgovori na vprašanja. Če si kaj pozabil,
pobrskaj po učbeniku. Ponoviš lahko samo ustno.

Kaj je bilo značilno za verski obred pri
antičnih Grkih?

 Grki so svojim bogovom postavljali svetišča v različnih slogih. Svetišča
so se razlikovala po stebrih. Naštej te sloge od leve proti desni.

 Komu na čast so Grki prirejali Olimpijske igre?
 Naštej športne discipline antičnih olimpijskih iger.

 Na fotografiji je grško gledališče. Zakaj so igralci nosili maske? Navedi
dva razloga.

 Opiši značilnosti grškega kiparstva.



Opiši značilnosti rimskih cest.


Kako imenujemo kamne, ki so jih Rimljani postavljali
ob cestah?





Kako imenujemo zgradbo na fotografiji?
Čemu je služila?
Kateri gradbeni element je značilen za to zgradbo?

 Katera zgradba je na fotografiji?
 Čemu je služila?
 Kateri gradbeni element je značilen za to zgradbo?




Kako imenujemo stavbe na fotografiji?
Čemu so služile?

 Kako so bogati Rimljani ogrevali svoje hiše?

 Kako je bilo z
odplakami iz teh
hiš?

 Kako so bila okrašena tla v hišah bogatih meščanov?

 Zmagovitim cesarjem so postavljali spomenike. Kako jih imenujemo?





Kako imenujemo predmet na fotografiji?
Čemu je služil?
Kaj meniš, zakaj tako ime?

Na tej spletni povezavi si lahko ogledaš dokumentarni film Ozemlje na prepihu – Rimska doba.
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/120821226. Če si bil pri ogledu pozoren, lahko sedaj odgovoriš na
naslednja vprašanja.






Preko slovenskega ozemlja so iz Italije proti vzhodu korakale rimske legije. Po tej poti so potovali trgovci.
Zakaj je bilo za to pot proti vzhodu za Rimljane slovensko ozemlje tako pomembno?
Zakaj je cesar Oktavijan Avgust je poleg stare ceste čez Razdrto zgradil še novo preko Hrušice?
Kako so potovali trgovci, ki so svoje blago vozili iz Italije vse do Beograda?
Kakšno blago so tovorili proti vzhodu?
Na Slovenskem so našli kar nekaj mitrejev – svetišč posvečenih bogu Mitri. Med katerimi skupinami
prebivalstva je bilo čaščenje Mitre najbolj razširjeno?

