
Тема: Влијанието на Римската империја на Балканот 
Наставна содржина: Повторување за Kултурата во времето на Римското владеење 
Активности за периодот од: 25.05-29.05 
Цели: учениците да знаат за 

- Романизација на балканските земји и Македонија 
- Градењето на патишта и мостови 
- Остатоците што се наоѓаат денес во Македонија град од таа римска култура  

 
 
Прочитајте ја наставната содржина на страна 94 – 95  
 
За домашно одговорете ги следниве прашања : 
 
1. Како се ширела Романизацијата на балканските земји и Македонија  ?  
2. Кое население римјаните го населувале на Балканот ?                              
3. Што се тоа колонии ?                                                                                     
4..Кои допринесувал за ширење на римската култура , латинскиот јазик и римскиот 
начин на живеење ?                                                                                            
5. Што најмногу граделе римјаните на Балканот и во Македонија ?            
6. Кој бил најпознат пат на Балканот и во Македонија ?                               
7. Кои се познати градови од римско време во Македонија ?                       
  
 
 
 
 
 
Ве молам домашните попишани со име, презиме и одделение испратете ми ги на 
bazeistorija@yahoo.com во наслов пишете го одделението и работната недела како 
на пример VII a 06.04-10.04  
 
Ви посакувам пријатна работа!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема: Влијанието на Римската империја на Балканот 
Наставна содржина: Пропаѓање на Римската држава 
Активности за периодот од: 25.05-29.05  
 
Цели: учениците да знаат за 

- Внатрешните причини кои довеле до слабеење на римската држава   
- Надворешните причини кои довеле до слабеење на римската држава  
- Поделбата Римското Царство  
- Пропаѓање на Западното Римско Царство 

 
Прочитајте ја наставната содржина на страна 96 – 9 7 
 
За домашно одговорете ги следниве прашања : 
 
1. Каи се  надворешни причини што довеле до слабеење на римската држава ?  
2. Каи се  внатрешни причини што довеле до слабеење на римската држава ?  
3. На колку дела била поделена римската држава ? 
4. Кој римски цар ја извршил поделбата на Римското царство ? 
5. Како било нарекувано подоцна Источното Римско Царство ?  
6. Кога пропаѓа Западното Римско Царство ?  
7.  Кој ја предизвикува така наречената голема преселба на народите ?                              
 
 
 
 
 
 
 
Ве молам домашните попишани со име, презиме и одделение испратете ми ги на 
bazeistorija@yahoo.com во наслов пишете го одделението и работната недела како 
на пример VII a 06.04-10.04  
 
Ви посакувам пријатна работа!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема: Влијанието на Римската империја на Балканот 
Наставна содржина: Истражување за Хуни  
Активности за периодот од: 01.06-05.06 
 
Цели: учениците да знаат за  

- Таковината Хуните   
- Нивниот водач Атила – наречен Божји камшик 
- Начинот на живеење на Хуните  
- Нивните освојувања во Европа 
- Кои промени ќе гипредизвикаат Хуните во Европа 

 
 

Ученици истражувајте за Хуните и откако  ќе соберете податоци 
изработите презентација 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ве молам домашните попишани со име, презиме и одделение испратете ми ги на 
bazeistorija@yahoo.com во наслов пишете го одделението и работната недела како 
на пример VII a 06.04-10.04  
 
Ви посакувам пријатна работа!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема: Влијанието на Римската империја на Балканот 
Наставна содржина: Тематско повторување – контролен тест 
Активности за периодот од: 01.06-05.06 
 
Цели: учениците да знаат за  

- Ширење на римската империја на Балканот и Македонија  
- Отпорот на балканските народи против римската власт  
- Појава и ширење на христијанството на Блканоти Македонија 
- Културата во времето на римското владеење 
- Пропаѓање на римската држава 

 
Прочитајте ги  наставните содржинаи на страна 90 – 9 7 
 
За домашно одговорете на следниве прашања : 
 
 
1. Кога се одиграла битката кај Пидна ?  
2. Во што ги претварале освоените територии римјаните ? 
3. Кој бил лажниот Филип ?  
4. Кој стоел на чело на големото востание на Илирите против Римјаните ? 
5. Кој прв почнал да го проповеда христијанството во Македонија ? 
6. Што најмногу граделе Римјаните ?  
7. Каи се  надворешни причини што довеле до слабеење на римската држава ?  
8. Каи се  внатрешни причини што довеле до слабеење на римската држава ?  
9. На колку дела била поделена римската држава ? 
10.Како било нарекувано подоцна Источното Римско Царство ?  
11 Кога пропаѓа Западното Римско Царство ?  
                              

 
 
 
 
 
 

Ве молам домашните попишани со име, презиме и одделение испратете ми ги на 
bazeistorija@yahoo.com во наслов пишете го одделението и работната недела како 
на пример VII a 06.04-10.04  
 
Ви посакувам пријатна работа!  
 
 

 
 
 
 

 



Тема: Стариот век 
Наставна содржина:  Изработка на хронолошка таблица на поважни дати и 
настани од Стариот век  
Активности за периодот од: 08.06-10.06 
 
Цели:  
Преку оваа хронолошка таблица учениците ќе ги научат поважните дати и настани 
од историјата на Стариот свет ( Век ) год пне  
 
Околу ___________ год пне се појавило писмото во Месопотамија и Египет 
Во ____________ год пне  Горен и Долен египет се обединил во една држава  
Околу ___________ год пне во Хелада се доселило племето Дорци  
Во _________год пне се одржале првите олимписки игри  
Кон крајот на __________ век  пне кралот Пердика I  ја оснивал Македонската 
држава  
Од _______до _________год пне во Македонија владеел Филип II 
Од ________ до _________ год пне на чело на македонската држава се наоѓа 
Александар  III Македонски   
Вo ____________год пне Македонците и Илирите потпаѓаат под Римска власт 
Во ___________ год пне Македонија била претворена во Римска  провинвија  
Во _____________ год не царот Константин I го прогласил христијанството за 
рамноправна религија со другите религии во римската држава  
Во _________ год н е пропаднало Западното Римско Царство и со тоа завршува 
периодот на Стариот век а започнува период на Средниот век     
         
             
 
 
Ве молам домашните попишани со име, презиме и одделение испратете ми ги на 
bazeistorija@yahoo.com во наслов пишете го одделението и работната недела како 
на пример VII a 06.04-10.04  
 
Ви посакувам пријатна работа!  
 
 


