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__________________________________________________________________________ 

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

jih dopolni. 

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 revni Francozi zaradi naraščanja cen in 

novih vojn vedno bolj jezni. Leta 1792 so zajeli kraljevo družino. Narodna skupščina 

(parlament) je, da bi pomirila jezno množico, odstavila kralja in razglasila republiko. 

Sledile so nove volitve, na katerih so bili v skupščino izvoljeni tudi revni meščani, 

jakobinci. Ti so odstranili vse druge poslance in zavladali sami. Začela se je 

DIKTATURA JAKOBINCEV (1792-1794). 

 

Značilnosti vladavine jakobincev so bile: 

- množična uporaba giljotine 

- z giljotino so obglavili kralja Ludvika XVI. in ženo, kasneje pa tudi 

svoje politične nasprotnike 

- preganjali so ves, ki so nasprotovali revoluciji in gospodarske 

dobičkarje, strog nadzor z vojsko 

- obsojali so ljudi brez dokazov 

- Taki obliki vladavine, ki temelji na nasilju in kršenju človekovih pravic, 

pravimo DIKTATURA. 

 

2) Napiši nov manjši naslov pod Francosko revolucijo – KONEC 

REVOLUCIJE in odgovori na vprašanji.  

- Kateri dogodek štejemo za zaključek revolucije? Za zaključek revolucije 

štejemo leto 1799, ko je oblast prevzel Napoleon Bonaparte.  

- Zakaj revolucijo štejemo za veliko prelomnico v zgodovini? Francoska 

revolucija je povzročila velike spremembe v družbi. Dokončno je bil 

odpravljen fevdalizem, absolutizem in moč plemstva. Prinesla je novo 

obdobje, kjer so nosilci razvoja postali izobraženi meščani. Začelo se je 

obdobje industrializacije. Vsi ljudje so postali enakovredni, začelo se je 

spoštovati človekove pravice. 

 



E-naslov: natasha.kragelj@gmail.com 
 

NAVODILA ZA DELO V 5. TEDNU OD 14.4. – 17.4.2020 

UTRJEVANJE ZNANJA 

učna enota: FRANCOSKA REVOLUCIJA 

 

1) Do konca naredi izdelek in ga do petka oddaj! POTRUDI SE! 

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! 

 

2) Preberi besedilo v učbeniku o revoluciji in nastanku ZDA, strani 68 – 74. 

Izpiši dogodke tako, da izdelaš časovni trak. Najstarejše leto je 1774, zadnje 

pa 1799. 

 

 

 

 

 

 Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z gornjo nalogo ali 

snovjo (bi potrebovali razlago), mi lahko: 

- pišete na mail: natasha.kragelj@gmail.com 

- pokličete na 031376741 

- ali me pokličete po Skaypu s klikom na povezavo: 

https://join.skype.com/invite/deK2rrsPqnhb 

1774 1799 
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