
Vaja za razgibanje možgančkov. Premeči črke in zapiši 

pojem. 

RZVTJNTOASELESV    _________________________

NSRANEESA                 _________________________

FZADEMEVLI                __________________________

ASLEBUOZMZTI           __________________________

MRENAKIZMELTI         ___________________________

EIODAENCKLPEIJ       ___________________________

RMCEOFJAIRA            ___________________________

Obkroži pojme, ki označujejo Evropo na prelomu 18. stol.



FRANCOSKA REVOLUCIJA



FRANCIJA PRED REVOLUCIJO

Država je bila v 18. stol. najbogatejša evropska država, 

predvsem zaradi KOLONIJ in MANUFAKTUR. 

Francoska družba se je delila na tri stanove:

1. Stan: DUHOVŠČINA 

(lastniki posesti, 

ne plačujejo davkov)

2. Stan: PLEMSTVO 

(lastniki posesti, 

ne plačujejo davkov)

3. Stan: MEŠČANSTVO, KMETJE, OBRTNIKI,… (brez 

lastne zemlje, plačevanje davkov, tlaka,…)



FINANČNA KRIZA

IZDATKI ZA VOJSKO

RAZKOŠNO ŽIVLJENJE NA DVORU

IZDATKI ZA PLAČE 

URADNIKOV

Država se znašla v VELIKI KRIZI.

Državna blagajna je postala prazna. Države se je tudi 

zadolževala.

SLABE LETINE

Na osnovi slike sklepaj, kdo je nosil 

največje breme za razkošno življenje.

ABSOLUTIZEM



Ob nastopu krize je Ludvik XVI. Leta 1789 sklical 

PREDSTAVNIKE STANOV.  

• pričakovanja stanov različna

• kralj želel razpustiti zasedanje        

• 3. stan se razglasi za NARODNO SKUPŠČINO 

• kralj jo prizna         konec absolutizma 

• začetek PARLAMENTARNE MONARHIJE

V okvirčke zapiši, kdo sedaj vodi državo. 

Namig: ni več samo kralj.



• Pomeni ZAČETEK REVOLUCIJE.

• upori širili po vsej državi
•Kakšen prizor predstavlja slika?

•S kakšnim orožjem so  

oboroženi ljudje?

•Kaj se dogaja na vrhu trdnjave?

•Ali je na sliki kdo poškodovan?

Ko kralj želel ponovno sam voditi državo, so meščani 

napadli trdnjavo Bastilijo (14.7.1789).

Oglej si sliko in ustno 

odgovori na vprašanja.



Na zasedanju NARODNE SKUPŠČINE (avgust 1789) ta 

sprejme pomembne sklepe:

• odprava fevdalizma (dajatev, tlake, desetine)

• odprava davčnih privilegijev duhovščine in plemstva

• odpravi fevdalizem

• izvede zemljiško odvezo 

• sprejme DEKLARACIJE O PRAVICAH ČLOVEKA IN 

DRŽAVLJANA (še enkrat preberi vir 3 v SDZ/ str. 110 in ponovi, 

katere razsvetljenske ideje je vsebovala.)



DEKLARACIJA O PRAVICAH 

ČLOVEKA IN DRŽAVLJANA

• vsi državljani morajo imeti enake pravice

• za vse veljajo enaki zakoni

• državne službe morajo biti dostopne vsem

• pravica do svobode govora, misli, vere

• vlada tisti, katerega izvoli ljudstvo

ENAKOST

OSEBNA 

SVOBODA

VAROVANJE 

ZASEBNE 

LASTNINE

SVOBODA 

MIŠLJENJA



Narodna skupščina leta 1791 sprejme USTAVO.

• Država postane 
USTAVNA MONARHIJA.

z ustavo je:     - uzakonjena Deklaracija
- podržavljena cerkvena posest
- uvedena civilna poroka
- cerkvi odvzeti privilegiji
- sprejet enoten merski sistem
- odpravljene carine
- davki določeni glede na premoženje

kralj

ustava

Volilno pravico so imeli le moški z določenim premoženjem in ki so 

plačevali davke.

V okvirčke zapiši manjkajočo institucijo, ki 

predstavlja zakonodajno oblast v državi..



NARAŠČANJE NEZADOVOLJSTVA

GROŽNJE VOJNE NAPOVEDI

NESTABILEN POLOŽAJ DRŽAVE

NARAŠČANJE CEN

PORAZI VOJSKE



Po odstranitvi kralja FRANCIJA POSTANE REPUBLIKA 

(1792).

• vladajo s terorjem

• usmrtitev kralja in kraljice

• odprava cehov

• kmetje brez odškodnine dobijo zemljo

• uvedba revolucionarnega koledarja

• splošna vojaška obveza, reorganizacija vojske, 
spodbujanje obrambe domovine, 

• uspehi na vojaškem področju

ustava volitve Narodna skupščina

Značilnosti vladanja jakobincev (predstavniki revnejšega meščanstva):



KONEC REVOLUCIJE

• po ponovnih volitvah sestavljena vlada iz 

predstavnikov bogatejšega meščanstva

• nova vlada nestabilna  

NAPOLEON BONAPARTE izvede državni 

udar  (1799)     



POMEN REVOLUCIJE

• naznanila konec absolutizma, fevdalizma in konec moči 

plemstva 

• Naznanila začetek moderne dobe, ko so se uveljavile 

človekove pravice

• pomenila začetek vzpona meščanstva

• širitev razsvetljenskih idej v Evropi in v kolonijah


