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__________________________________________________________________________ 

REŠITVE PREJŠNJEGA TEDNA: Preveri svoje odgovore ter jih dopolni. 

PONOVITEV – razlike med absolutizmom in razsvetljenim absolutizmom 

ABSOLUTIZEM RAZSVETLJENI ABSOLUTIZEM  

MERKANTILIZEM ENAKOST PRED ZAKONOM 

NEOMEJENA OBLAST VLADARJA OBDAVČITEV 1. IN 2. STANU 

LUDVIK XIV SPLOŠNA ŠOLSKA OBVEZNOST 

KRŠENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC OMEJITEV TLAKE 

FRANCIJA JOŽEF II. IN MARIJA TEREZIJA 

/ HABSBURŠKA MONARHIJA 

/ VERA V RAZUM 

 

LUDVIK XVI. – kralj Francije iz družine Burbonov, vnuk Ludvika XV., umrl med francosko 

revolucijo 1793 – bil je usmrčen z giljotino, podpiral boj ameriških kolonistov proti VB 

MARIJA ANTOANETA -  žena Ludvika XVI., hči Marije Terezije, skupaj z možem usmrčena 

leta 1793. Znana po svojem izreku: "Če nimajo kruha, naj pač jedo potico″ (ki pa ga v resnici 

ni nikoli izrekla). S tem, ko so ji pripisovali podobne besede, so želeli nasprotniki kraljevine 

samo še bolj očrniti kraljevi par. 

 

NAVODILA ZA DELO V 3. TEDNU OD 30.3. – 3.4.2020 

OBRAVNAVA NOVE SNOVI 

učna enota: FRANCOSKA REVOLUCIJA 

FRANCOSKA REVOLUCIJA 

1) Razloži karikaturo. 

 

 



E-naslov: natasha.kragelj@gmail.com 
 

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 

- višina davkov je bila določena glede na premoženje 

 

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. 

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

 

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, JAKOBINCI, 

DIKTATURA, GILJOTINA. 

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 Batilijo? 


