
 

NALOGA 

RIMSKA ANTIČNA  KNJIŽEVNOST (oznaka obdobja) 

Dijak prebere poglavje v učbeniku, v pomoč mu je tudi priporočena spletna stran, na 

kateri odgovori na vsa vprašanja in reši naloge, nakar vloži v svoj listovnik sestavek, 

v katerem odgovori  naslednje zahteve: 

- navede, kdaj se je rimska književnost začela in končala, kako jo delimo  in 

kako jo še imenujemo; 

- pojasni, v čem se rimska književnost loči od starogrške književnosti; 

- spozna pomen vpliva rimske književnosti na kasnejše literarne ustvarjalce;  

- ugotovi, v katerem obdobju se pojavi rimska komedija in kdo je zaslužen za 

njo; 

- navede, kaj je ugotovljeni avtor naredil drugače kot v antični Grčiji; 

- ugotovi, kako delimo klasično dobo in kaj se razvije oz. ima velik pomen v tem 

času; 

- pojasni, kako so Rimljani gledali na pesništvo; 

- poimenuje 3 ali več  lirikov in spozna njihov pomen; 

- odgovori na vprašanje, ali so imeli Rimljani tudi svoj ep, in ugotovi njegov 

pomen; 

- navede ime znanega avtorja rimskih tragedij in razlike v primerjavi z grškimi 

tragedijami; 

- navede avtorja romana Satirikon. 

 

Si zadovoljen s svojimi odgovori? Kaj si si najbolj zapomnil? 

Katero vprašanje ti je delalo največ težav in zakaj? 

O komedijah si že slišal. Ali lahko na hitro ugotoviš, v čem se ločijo od tragedij? 

Navedi 3 razlike! 

Ali je pojem komedija lahko povezan tudi s filmsko ustvarjalnostjo? Poznaš kakšen 

tak film? 

Lahko pojem komedija vežeš še na katero od področij umetnosti? Morda na 

vsakdanje življenje? 

 

 



 

 

Predvideni čas izdelave: 14 dni 

Predvideni operativni čas izdelave: 2 uri 

Standardi znanja 

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

Modro (+ rdeče) Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno (+ modro + rdeče) Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 

 

Vir: https://eucbeniki.sio.si/slo1/index.html 

Pri učenju in pripravi gradiva lahko uporabiš tudi druge vire. 
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