
Angleška karikatura, ki prikazujeAngleška karikatura, ki prikazuje
Napoleona v naročju hudičaNapoleona v naročju hudiča

Kaj lahko sklepaš o odnosu med Kaj lahko sklepaš o odnosu med 
državama?državama?

Angleži so bili na trenutke v paničnem strahu, bali so se napada
iz zraka (z baloni) in tudi tega, da bi Francozi narwedili predor pod 
Rokavskim prelivom. Strah je dosegel višek leta 1803.

Nevarnost pomorske invazije je odklonila pomorska bitka pri Trafalgaru 
leta 1805, ko je bila francoska mornarica hudo poražena. Kot veš, je temu porazu 
sledila Napoleonova celinska blokada Anglije.    



Kako je francoska revolucija odmevala vKako je francoska revolucija odmevala v
slovenskih deželah - ILIRSKE PROVINCEslovenskih deželah - ILIRSKE PROVINCE
Učb. str 118-120Učb. str 118-120

     str.118





Razglas o ustanovitvi Razglas o ustanovitvi 
Ilirskih provincIlirskih provinc

Prouči zgodovinski virProuči zgodovinski vir
in ugotovi:in ugotovi:
- kdo ga je podisal;- kdo ga je podisal;
- v katerih dveh jezikih- v katerih dveh jezikih
  je razglas objavljen;  je razglas objavljen;
- čim bolj natančen - čim bolj natančen 
  datum objave  datum objave
razglasarazglasa
- vsebino razglasa;- vsebino razglasa;
- kraj objave razglasa.- kraj objave razglasa.



Preberi besedilo v učbeniku na strani 119 in ugotovi, naPreberi besedilo v učbeniku na strani 119 in ugotovi, na
kakšen način so v slovenskih deželah posameznikakšen način so v slovenskih deželah posamezni
družbeni sloji gledali na francosko revolucijo. družbeni sloji gledali na francosko revolucijo. 

PLEMSTVOPLEMSTVO
URADNIŠTVOURADNIŠTVO
DUHOVŠČINADUHOVŠČINA
IZOBRAŽENCIIZOBRAŽENCI
URADNIKIURADNIKI
KMETJEKMETJE

??
Valentin Vodnik: Valentin Vodnik: 
Ilirija oživljenaIlirija oživljena

Preberi prvih nekajPreberi prvih nekaj
kitic in ugotovi s kitic in ugotovi s 
kakšnimi občutki jekakšnimi občutki je
pesnik dočakal prihodpesnik dočakal prihod
Francozov? Francozov? 

Koga ima pesnik vKoga ima pesnik v
mislih ko omenja mislih ko omenja 
Ilirijo?Ilirijo?

Pesem je dala navdihPesem je dala navdih
slikarju. Oglej si slikoslikarju. Oglej si sliko
in ugotovi kdo predstavljain ugotovi kdo predstavlja
Ilirijo?Ilirijo?





SPREMEMBE (reforme), ki so jih uvedli Francozi vSPREMEMBE (reforme), ki so jih uvedli Francozi v
Ilirskih provincah.Ilirskih provincah.

Na celotnem območju je stopil v veljavo NapoleonovNa celotnem območju je stopil v veljavo Napoleonov
zakonik, ki je določal enakost državljanov predzakonik, ki je določal enakost državljanov pred
zakonom.  zakonom.  

Ostale spremembe, ki jih je uvedla francoska oblastOstale spremembe, ki jih je uvedla francoska oblast
poišči v učbeniku na strani 119.poišči v učbeniku na strani 119.



NEZADOVOLJSTVO NAD FRANCOSKO OBLASTJO JENEZADOVOLJSTVO NAD FRANCOSKO OBLASTJO JE
BILO VEDNO VEČJEBILO VEDNO VEČJE

Preberi besedilo v učbeniku na stani 120 in ugotovi,Preberi besedilo v učbeniku na stani 120 in ugotovi,
zakaj je prihajalo do nezadovoljstva. zakaj je prihajalo do nezadovoljstva. 

Kmet ziblje Francoza,Kmet ziblje Francoza,
slika na panjski kočnicislika na panjski kočnici
izdelana med leti izdelana med leti 
1870 in 1880.1870 in 1880.



Kdo so bili rokovnjači?Kdo so bili rokovnjači?

Francozi so v Ilirskih provincahFrancozi so v Ilirskih provincah
vpeljali služenje vojske.vpeljali služenje vojske.

Da bi se temu izognili so se Da bi se temu izognili so se 
številni fantje skrivali po gozdovihštevilni fantje skrivali po gozdovih
in preživljali z ropanjem in tudi in preživljali z ropanjem in tudi 
napadanjem francoskih vojakov.   napadanjem francoskih vojakov.   

Ni bilo malo slovenskih fantov, ki so morali hote aliNi bilo malo slovenskih fantov, ki so morali hote ali
nehote sodelovali v Napoleonovem vojaškem pohodunehote sodelovali v Napoleonovem vojaškem pohodu
na Rusijo!na Rusijo!



ODPRAVA ILIRSKIH PROVINC ODPRAVA ILIRSKIH PROVINC 

POMEN ILIRSKIH PROVINCPOMEN ILIRSKIH PROVINC



FRANCOZI SO BILI TUDI V BELI KRAJINIFRANCOZI SO BILI TUDI V BELI KRAJINI

To zgodbo z Francoskim vojakomTo zgodbo z Francoskim vojakom
pozna vsak Primoščan!pozna vsak Primoščan!

Žig župana v Gradacu v časuŽig župana v Gradacu v času
Ilirskih provincIlirskih provinc



GRADAC JE BIL POMEMBNA FRANCOSKAGRADAC JE BIL POMEMBNA FRANCOSKA
VOJAŠKA POSTOJANKAVOJAŠKA POSTOJANKA

Preberi besedilo in ugotovi, kašne težave so imeliPreberi besedilo in ugotovi, kašne težave so imeli
Gračani z Francozi?Gračani z Francozi?

Kaj misliš, se je to dogajalo samo njim?Kaj misliš, se je to dogajalo samo njim?


