Pozdravljeni, učenci,
Pretekli teden ste do konca predelali francosko revolucijo.
V nadaljevanju je razširjen PPT, na katerem so dodatna pojasnila za lažje razumevanje. Vsebino
primerjate s svojimi zapiski in jih po potrebi dopolnite in uredite.
Če se vam pojavljajo težave, mi vprašanja posredujete po elektronski pošti:
nevenka.sega@os-mk.si.
Naslednja naloga je Napoleon. Razumevanje te vsebine mi boste dokazali tako, da se boste
postavili v njegovo vlogo. V prvi osebi torej napišite njegov (svoj) vzpon na oblast, osvajanja
Evrope in konec. V pomoč naj vam bo vsebina v SDZ na str. 108 - 111 in v U na str. 75 – 78.
Pišite v zvezek, skenirajte ali fotografirajte, in mi pošljite na mail. Rok: 27. 3.
Seveda morajo biti za predelane vsebine sproti rešene naloge v SDZ! To velja tudi vnaprej.
Današnja naloga je prebrati o Ilirskih provincah (U – 79, 80 in SDZ – 112).
Naslednjo uro sledi DL o tej vsebini in preverjanje tega vsebinskega sklopa (od naslova
RAZSVETLJENSTVO dalje), zato se nanj le pripravite!
Uspešno delo vam želim

Nevenka Šega

FRANCOSKA REVOLUCIJA

Kar je
pobarvano z
rumeno, je
zgolj dodatna
razlaga!

Karikatura prikazuje stanje v FR pred izbruhom
revolucije . Zgoraj predstavnika 1. in 2. stanu, ki
živita na plečih 3. stanu (bolj v obrisih viden
predstavnik – kmet), ki mora nositi vsa bremena
države.
Za razumevanje je nujno, da ponovite o stanovih
– SDZ str. 101!!! Podčrtajte predstavnike in
njihove privilegije (posebne pravice), pravice in
dolžnosti.

Strnjeno je to napisano v učbeniku na str. 70!

FR je imela v tem času 25 000 000 prebivalcev, od tega 23 000 000 kmetov!

• FR se je znašla v hudi finančni krizi, dvor si je
še naprej posojal denar, tako da je zadolženost
leta 1789 znašala toliko, kolikor so znašali
prihodki države. Državna blagajna je bila torej
prazna = BANKROT!
• Prva dva stanova sta zavrnila idejo, da tudi oni
plačujejo davke, za vsako ceno so hoteli
ohraniti svoje privilegije.

2. 1789 – HUDA FINANČNA KRIZA / zadolženost 
FR pred bankrotom= POVOD ZA REVOLUCIJO =>
3. 5. maja je KRALJ SKLICAL DRŽAVNE STANOVE /
neuspešno => spor o načinu glasovanja
III. stan se je razglasil za edinega predstavnika
francoskega ljudstva = NARODNO SKUPŠČINO

KONEC ABSOLUTIZMA

naloga: pripraviti USTAVO

14.7.1789 – napad na Bastiljo = ZAČETEK REVOLUCIJE
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SKLEPI NARODNE SKUPŠČINE/ avg. 1789
ODPRAVA FEVDALIZMA
(z odkupnino)

ODPRAVA DAVČNIH PRIVILEGIJEV
DUHOVŠČINE IN PLEMSTVA

U – 72 !!!

Sprejem
DEKLARACIJE O
PRAVICAH ČLOVEKA
IN DRŽAVLJANA
Nujno prebrati –
SDZ 104

odprava razlik
med stanovi
Pripravljajo novo USTAVO
sprejeta 1791 =>
Francija je postala
USTAVNA MONARHIJA

Gospodarski položaj je bil vedno slabši => nezadovoljstvo revnih
Grožnje z vojno iz tujine

SDZ - 104

4. 1792 – vojna FR : Avstrija + Prusija
„Svoboda vodi ljudstvo“
razsvetljenske
NAPREDNE IDEJE
“Domovina je v nevarnosti!”
=> prostovoljci; marseljeza

Pobeg kralja ni uspel => GILJOTINA

KONSERVATIVNE IDEJE
Želijo ohranjati staro
stanje, ne želijo
sprememb / torej so
to absolutistični vladarji,
plemstvo, duhovščina

To je geslo FR
revolucije!

5. Leta 1792 – FRANCIJA REPUBLIKA*

*Res publica =>republika
zadeva ljudstva, torej oblast
ni več v rokah monarha,
kralja torej, ampak ljudstva

• razmere so bile še vedno težavne
• na oblast pridejo JAKOBINCI => (VIŠEK REVOLUCIJE)
• M. Robespiere => nasilno uveljavljajo nov red =
DIKTATURA JAKOBINCEV
Kot si prebral , so bili ti ukrepi
zelo kruti, a določene stvari so se
uredile. Kaj ti prepoznaš kot
napredno v njihovih ukrepih?

5. 1794 Robespiera obglavijo = (KONEC REVOLUCIJE)
 Francija je še vedno republika;
 oblast pride v roke bogatega meščanstva;
 izjemen ugled ima vojska
6. Pomen revolucije (u- 74, SDZ – 105, 106 )!!!
 KONEC starega reda in s tem moči plemstva, absolutizma
in fevdalizma
 ZAČETEK nove dobe  vzpona meščanstva in moderne
industrijske družbe
=> RAZSVETLJENSKE IDEJE SO SE ZAČELE ŠIRITI PO
EVROPI IN V KOLONJE  boji za neodvisnost kolonij

