Moje učenke in učenci!
Posredujem vam navodila za ZGODOVINO
še za drugo uro zgodovine “na daljavo”.
Lep pozdrav, učiteljica Urška Marčič
IZZIV
Preberi besedilo v SDZ/ str. od 114 do 117 in
podčrtaj ključne besede.

Reši naloge v SDZ/ str. 114 nal.2 in 3; str. 116
nal.7,8,9
Prepiši in dopolni tabelni zapis.
Fotografiraj svoje delo in mi pošlji na moj enaslov
do četrtka, 2.4.2020.

NAPOLEON OSVOJI EVROPO
Znam :
> opisati, kako je Napoleon prišel na oblast,
> opisati spremembe, ki jih je uvedel Napoleon
 poznam glavne vzroke in posledice napoleonskih vojn,
 Znam našteti nekaj pomembnih bitk
> s pomočjo zemljevida opišem Napoleonove vojne, način
vojskovanja in taktiko,
>navedem tri usodne napake Napoleona in pojasnim, zakaj
so bile zanj usodne.

V vojnah, v katere se je vpletala Francija med revolucijo, se je izkazal mlad
general NAPOLEON BONAPARTE.
Z vojaškimi uspehi je pridobil ugled in podporo vojske in meščanstva.
Leta 1799 izvedel ……………………………. in
prevzel oblast v Franciji.
Njegovo vladavino imenujemo
…………………………….

Značilnosti njegove NOTRANJE POLITIKE
so:
(značilnosti izpiši iz besedila v SDZ/str.114.)

Leta 1804 se je okronal za cesarja Francozov.

Značilnosti njegove ZUNANJE POLITIKE:
Napoleon je opustil obrambno taktiko in z osvajalnimi vojnami zasedel celotno
celinsko Evropo in celo Egipt.
Napoleon je tedaj nadzoroval večino Evrope in narekoval njeno politično
podobo. Za vodje osvojenih dežel je postavljal svoje sorodnike.
Ogrožene države Avstrijsko in Rusko cesarstvo, Kraljevina Prusija in Kraljevina
Anglija so se povezale v KOALCIJO.
Izdelaj časovno tabelo o koalicijskih vojnah in Napoleonovih vojaških uspehih.

1792-1797
prva koalicijska
vojna

Kako je želel Napoleon premagati Kraljevino Anglijo?
Opiši uspehe oz. neuspehe njegove taktike proti Kraljevini Angliji.

V »bitki narodov« pri Leipzigu leta 1813 je Napoleona premagala
koalicija.
Napoleona so prisilili,
da se je odrekel prestolu.

Leta 1815 se je Napoleon za sto dni vrnil na oblast
Združene vojaške sile evropskih držav dokončno
premagale pri Waterlooju.
Izgnali so ga na otok Sveta Helena, kjer je 1821 umrl.
V Franciji se je na oblast vrnil kralj Ludvik XVIII.

PONOVITEV
• Kako je Napoleon prišel na oblast?

• Kaj imenujemo bonapartizem?
• Kakšen namen so imele koalicijske vojne, ki jih je vodil Napoleon?
• Katere države so bile nasprotnice Francije in zakaj?
• Kako je Napoleon nameraval uničiti Veliko Britanijo?

• Zakaj je Napoleon izgubil vojno?
• Katere pozitivne in katere negativne lastnosti bi pripisal Napoleonu?

