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učna tema: EVROPA IN SVET V 17. IN 18. STOLETJU 

__________________________________________________________________________ 

REŠITVE PREJŠNJEGA TEDNA: Preveri svoje odgovore (z zeleno barvo) ter 

jih dopolni. 

FRANCOSKA REVOLUCIJA 

1) Razloži karikaturo. 

 

 
 

2. Nadaljuj z zapisom učne snovi. Manjši naslov pod FRANCOSKO REVOLUCIJO – 

SPREMEMBE V FRANCIJI PO 14.7. 1789 

Prepiši samo tiste spremembe, ki so bile uvedene v Franciji po14.7.1789. Pomagaj si z 

učbenikom na strani 72 in 73 (do terorja jakobincev). 

 

- enakopravnost ženski, imajo volilno pravico 

- odprava fevdalizma 

- odprava privilegijev 1. in 2. stanu – tudi oni so morali začeti plačevati davke 

- sprejeta je bila Deklaracija o pravicah človeka in državljana 

- kralja so sežgali na grmadi 

- 1791 je bila sprejeta prva francoska ustava  

- cerkev je postala glavna v državi 

- cerkvena posest je postala last države 

- uvedena je bila civilna poroka in ločitev 

- uvedena je bila prepoved tiska in govora 

- cerkvi so bili odvzeti vsi privilegiji 

- uveden je bil enoten merski sistem po vsej državi (mere so postala povsod 

enake) 

- volilna pravica je veljala za vse – ni res, spet samo za bogate MOŠKE 

- višina davkov je bila določena glede na premoženje 

 

 

Na karikaturi vidimo francosko družbo, ki 

je bila še konec 18. stoletja razdeljena na 

3. stanove. Najštevilčnejši in najrevnejši 

3. stan (kmetje, obrtniki, meščani) klone 

pod težo 1. stanu (visoka duhovščina) in 

2. stanu (plemstvo). Vso finančno breme 

Francije v tem času je namreč nosil 

3.stan, ki je še vedno edini plačeval 

davke. 
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Odgovori na vprašanja v zvezek v celih stavkih. 

- Preberi si Deklaracijo o pravicah človeka in državljana v učbeniku, str. 72 (okvirček 

levo zgoraj). Izpiši razsvetljenske ideje. Razsvetljenske ideje so: ljudje se rodijo in 

živijo svobodni in enaki, pravica do lastnine, varnost, pravica do upora proti 

zatiranju, vladavina naroda - državljanov, spoštovanje svobode in pravic drugega, 

z zakonom se lahko prepove družbeno škodljiva dejanja 

- Ali so pravice v Deklaraciji veljale za vse? Kdo je imel volilno pravico? Pravice 

deklaracije so bi morale veljati za vse, pa sprva niso. Predvsem so bile 

zapostavljene ženske. Brez volilne pravice pa so poleg žensk bili tudi revni moški.  

 

3. Nadaljuj z zapisom učne snovi. Še en manjši naslov pod FRANCOSKO REVOLUCIJO – 

TEROR JAKOBINCEV. 

Preberi snov v učbeniku na strani 73 (teror jakobincev). Razloži pojme:  

TEROR – ustrahovanje, nasilje; čas vladavine jakobincev štejemo kot začetek pojava 

terorizma (jakobinci so z ustrahovanjem državljanov, nasilnimi napadi na državljane želeli 

doseči politične cilje) 

JAKOBINCI – politična stranka, ki so jo oblikovali revni meščani, njihov vodja je bil 

Maximilien Robespierre 

 DIKTATURA – oblika oblasti, kjer vladajoči ne upoštevajo nobenih zakonov in vladajo 

nasilno 

 GILJOTINA – naprava za obglavljanje, ki je nadomestila rablja; izumil jo je francoski 

zdravnik Guillotine, da bi obsojencem zmanjšal trpljenje (rabljem velikokrat ni uspelo v eni 

potezi odsekati glave) 

Razmisli! Ali si pričakoval/a, da se bo revolucija še nadaljevala. Zakaj misliš, da se revolucija 

ni končala že 14.7.1789 z napadom na Bastilijo? smiseln odgovor 

NAVODILA ZA DELO V 4. TEDNU OD 6.4. – 10.4.2020 

OBRAVNAVA NOVE SNOVI 

učna enota: FRANCOSKA REVOLUCIJA 

1) Nadaljuj z zapisom učne snovi pod TEROR JAKOBINCEV. Prepiši spodnjo 

učno snov, tako da sam dopolniš prazna mesta. V pomoč so ti prve črke. 

Spet si pomagaj z učbenikom, str. 73,74. 

 
Kljub številnim dobrim spremembam so bili r____________ Francozi zaradi naraščanja 

cen in novih vojn vedno bolj jezni. Leta 1792 so zajeli k___________ družino. Narodna 

skupščina (parlament) je, da bi pomirila jezno množico, odstavila k_________ in 

razglasila r___________. Sledile so nove volitve, na katerih so bili v skupščino 

izvoljeni tudi revni meščani, j__________. Ti so odstranili vse druge p_________ in 

zavladali sami. Začela se je DIKTATURA JAKOBINCEV (1792-1794). 
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Iz učbenika izpiši, kako so vladali jakobinci (katere so bile značilnosti 

njihove vladavine, kateri dogodki so se v tem obdobju zgodili).  

 

2) Napiši nov manjši naslov pod Francosko revolucijo – KONEC 

REVOLUCIJE in odgovori na vprašanji.  

- Kateri dogodek štejemo za zaključek revolucije? 

- Zakaj revolucijo štejemo za veliko prelomnico v zgodovini? 

 

3) Izdelaj izdelek po izbiri, ki ga moraš do naslednjega petka, 17.4.2020 (časa 

imaš skoraj 14 dni), oddati na moj e-naslov  (najdeš ga zgoraj). 

Francoske revolucije je konec, v Franciji se začenja novo obdobje, ki ga bo 

zaznamoval Napoleon Bonaparte. Za ponovitev revolucije lahko: 

- izdelaš strip o revoluciji 

- se postaviš v vlogo novinarja v tistem času in napišeš časopisni članek  

- se postaviš v vlogo osebe iz tistega časa in pripoveduješ o revoluciji / 

lahko samo o enem dogodku iz revolucije 

- posnameš reportažo  

- napišeš pesem, ki bo spodbujala Parižane, da vztrajajo v težkih trenutkih 

med revolucijo 

- revolucijo iz 19. stoletja v sliki ali besedi prestaviš v današnji čas – kako 

bi danes potekala francoska revolucija. 

PUSTI DOMIŠLJIJI PROSTO POT! 


