ROOMALAISTEN HUVIT JA TAIDOT
gladiaattori

kilpa-ajot

kylpylä

Colosseum-amfiteatteri

Via Appia -tie

Circus Maximus -areena

akvedukti (vesijohtojärjestelmä)

ROOMALAISTEN HUVIT JA TAIDOT
Taistelut ja kilpa-ajot
Keisarin oli tärkeää pitää kansa tyytyväisenä.
Hän järjesti gladiaattoritaisteluita ja kilpa-ajoja hevosilla.
Keisari maksoi kisojen järjestämisen ja yleisö sai tulla ilmaiseksi katsomaan niitä.
Yleisö tykkäsi verisistä taisteluista.
Kilpailun voittaja sai rahaa ja kunniaa.
Gladiaattorit olivat yleensä orjia tai köyhiä miehiä, jotka halusivat rikastua.
Taisteluissa gladiaattorit taistelivat yleensä kuolemaan asti.
Jos keisari näytti peukkua alaspäin, gladiaattori sai tappaa hävinneen miehen.

Colosseum oli kuuluisa amfiteatteri, jossa järjestettiin gladiaattoritaistelut.
Circus Maximus oli areena, jossa järjestettiin taisteluita ja kilpa-ajoja hevosilla.

Roomalaiset olivat taitavia rakentajia
Roomalaiset olivat hyviä tien rakentajia.
Tiet olivat kestäviä ja suoria.
He rakensivat teitä Roomasta kaikkiin provinsseihin.
Teitä pitkin kuljetettiin sujuvasti kauppatavaraa ja postia.
Eräs kuuluisa tie oli nimeltään Via Appia.
Roomalaiset osasivat rakentaa myös toimivan vesijohtojärjestelmän.
Vesijohtojärjestelmä eli akveduktit toivat kaupunkiin vuorilta puhdasta vettä.
Roomassa oli myös paljon hienoja kylpylöitä.
Naiset ja miehet kylpivät erikseen.
Muut maat alkoivat jopa ottaa mallia roomalaisista kylpylöistä.

TEHTÄVÄT

ROOMALAISTEN HUVIT JA TAIDOT
Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Gladiaattoritaistelut ja kilpailut olivat yleensä keisarin järjestämiä.
2. Taisteluita järjestettiin, jotta kansalla olisi hupia ja he olisivat tyytyväisiä.
3. Taistelut olivat katsojille maksullisia.
4. Gladiaattorit olivat yleensä rikkaita miehiä.
5. Taistelussa gladiaattorit taistelivat yleensä kuolemaan asti.
6. Roomalaiset olivat huonoja tien rakentajia.
7. Via Appia oli kuuluisa taisteluareena.
8. Akvedukti oli vesijohtojärjestelmä.
9. Roomalaiset pitivät kylpylöistä.
10. Naiset ja miehet kylpivät roomalaisessa kylpylässä yhdessä.

Vastaa kysymyksiin.
1. Miksi gladiaattoritaisteluita järjestettiin?
2. Miten kansa suhtautui verisiin gladiaattoritaisteluihin?
3. Mitä kilpailun voittaja sai palkinnoksi?
4. Ketkä ihmiset menivät tai joutuivat gladiaattoreiksi?
5. Mitä tarkoitti, jos keisari näytti peukkua alaspäin taistelussa?
6. Mikä on Colosseum?
7. Mikä on Circus Maximus?
8. Mitä roomalaiset olivat taitavia rakentamaan? (3 asiaa)
9. Mikä oli Via Appia?
10. Mikä oli akvedukti?

ROOMALAISTEN HUVIT JATAIDOT
Kirjoitustehtävä.
Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat:
•

gladiaattori

•

provinssi

•

gladiaattoritaistelu

•

Via Appia

•

kilpa-ajot

•

kauppatavara

•

Colosseum

•

roomalaiset

•

amfiteatteri

•

vesijohtojärjestelmä

•

Circus Maximus

•

akvedukti

•

kansankokous

•

kylpylä

Esseetehtävä.
Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät.

1) Gladiaattoritaistelut
- Miksi taisteluita järjestettiin?
- Kuka järjesti?
- Missä niitä järjestettiin?
- Ketkä olivat gladiaattoreita?
- Mitä he saivat palkinnoksi?

2) Roomalaiset taitavia rakentajia.
- Mitä roomalaiset osasivat rakentaa hyvin?
- Mitä hyötyä näistä asioista oli?
- Miten nämä asiat helpottivat tai paransivat ihmisten elämää?

VASTAUKSET

ROOMALAISTEN HUVIT JA TAIDOT
Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Oikein.
2. Oikein.
3. Väärin. (Taistelut olivat yleisölle ilmaisia.)
4. Väärin. (Gladiaattorit olivat orjia tai köyhiä miehiä.)
5. Oikein.
6. Väärin. (Roomalaiset olivat taitavia tien rakentajia.)
7. Väärin. (Via Appia oli kuuluisa tie.)
8. Oikein.
9. Oikein.
10. Väärin. (Naiset ja miehet kylpivät erikseen.)

Vastaa kysymyksiin.
1. Keisari halusi pitää kansan tyytyväisenä tarjoamalla huvituksia.
2. Kansa piti gladiaattoritaisteluista, ne olivat heistä viihdyttäviä.
3. Voittaja sai rahaa ja kunniaa.
4. Gladiaattoreita olivat orjat ja köyhät miehet, jotka halusivat rahaa.
5. Kilpailun voittaja sai tappaa hävinneen miehen.
6. Amfiteatteri Roomassa, jossa järjestettiin gladiaattoritaisteluita.
7. Areena, jossa järjestettiin taisteluita ja kilpa-ajoja hevosilla.
8. Roomalaiset rakensivat hyvin teitä, kylpylöitä ja akvedukteja.
9. Via Appia oli kuuluisa roomalainen tie.
10. Akvedukti oli vesijohtojärjestelmä.

