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de democratie

Een democratie is een vorm van bestuur. Het betekent: het volk heeft
de macht. Athene is de eerste democratie. Alleen rijke mannen mogen er
stemmen.
de slaaf

Een mens die het eigendom is van iemand anders.
Sparta

Een belangrijke stadstaat in het vroegere Griekenland. In Sparta gingen alle jongens naar het leger.
Het Spartaanse leger is dan ook heel groot en sterk.
de stadstaat

Een stad met een eigen bestuur. Athene en Sparta zijn stadstaten.
Alexander de Grote

Alexander de Grote is een Griekse koning. Hij verovert een heel groot gebied in Griekenland, Azië
en Afrika.
de falanx

De falanx is een manier van vechten die door het leger van Alexander de Grote wordt gebruikt.
De soldaten hebben lange speren en een schild en vechten in lange rijen dicht op elkaar.
de senaat

Het bestuur van Rome. In de senaat zitten de rijkste mannen van Rome.
De keizer

De keizer is de baas van een groot rijk. Het woord keizer (caesar) komt van de naam van Julius
Caesar. Julius Caesar is zelf nooit keizer geweest.
brood en spelen

Brood en spelen worden in het Romeinse Rijk gebruikt om het volk rustig te houden. Het volk krijgt
gratis brood en mag ook gratis naar het theater of naar gevechten in het amfitheater.
de gladiator

Iemand die vecht in een amfitheater. Gladiatoren vechten tegen elkaar, maar ook tegen wilde dieren.
het aquaduct

Een Romeinse waterleiding. Het water wordt via hoge bruggen van heuvels en bergen naar de stad
gevoerd.
de thermen

De thermen zijn badhuizen in het Romeinse Rijk. Mensen wassen er zich in warme en koude baden,
maar komen er ook naartoe voor de gezelligheid.
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het Romeinse Rijk

Het Romeinse Rijk is het gebied waar de Romeinen de baas zijn. Rome is de hoofdstad.
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verdeel en heers

De Romeinen geven het ene volk meer rechten dan het andere. Daardoor willen de volken niet
samenwerken om de Romeinen te verslaan.
het christendom

Het christendom is het geloof in god en zijn zoon Jezus Christus.
de staatsgodsdienst

In 380 wordt het christendom de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. Andere godsdiensten
worden verboden.
de volksverhuizing

Bij een volksverhuizing verhuist een heel volk naar een ander gebied. Tussen 100 en 600 waren er
veel volksverhuizingen. Veel volkeren komen dan in het Romeinse Rijk wonen.
de val

De val is het einde van een groot rijk. In 476 was de val van het West-Romeinse Rijk.
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