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Pod ZGODVINA najdi zavihek Od fevdalne razdrobljenostiPod ZGODVINA najdi zavihek Od fevdalne razdrobljenosti
do konca srednjega veka - tu najdeš vaje za utrjevanje znajado konca srednjega veka - tu najdeš vaje za utrjevanje znaja



MLADOST MLADOST 



Poslušaj MARSEJEZO in ugotovi,Poslušaj MARSEJEZO in ugotovi,
zakaj so Francozi uspešno obranilizakaj so Francozi uspešno obranili
svojo republiko?    svojo republiko?    francoscina.com/zanimivosti/kultura/francoscina.com/zanimivosti/kultura/
                               marsejeza/                                 marsejeza/  

Kasneje je pesem postala francoska himna.Kasneje je pesem postala francoska himna.



NAPREDOVANJE V VOJSKI V ČASU REVOLUCIJENAPREDOVANJE V VOJSKI V ČASU REVOLUCIJE

Francosko mornaricoFrancosko mornarico
je v bitki pri Abukirjuje v bitki pri Abukirju
porazil angleški admiralporazil angleški admiral
Nelson.Nelson.

Napoleon se izkaže v vojnah za Napoleon se izkaže v vojnah za 
obrambo revolucije, kasneje pa obrambo revolucije, kasneje pa 
v osvajalnih vojnah v severni Italiji.v osvajalnih vojnah v severni Italiji.

Vlada mu je podelila čin generala.   Vlada mu je podelila čin generala.   

Njegova priljubljenost med FrancoziNjegova priljubljenost med Francozi
vedno bolj narašča.vedno bolj narašča.

Edini neuspeh v tem obdobjuEdini neuspeh v tem obdobju
je vojaški pohod v Egipt in Sirijo.je vojaški pohod v Egipt in Sirijo.





PRIHOD NA OBLAST IN VLADAVINAPRIHOD NA OBLAST IN VLADAVINA Napoleona podpreNapoleona podpre
predvsem vojska inpredvsem vojska in
bogato meščanstvobogato meščanstvo
((buržuazijaburžuazija).).

Napoleon se razglasi in okrona za cesarja FrancijeNapoleon se razglasi in okrona za cesarja Francije

Napoleon je iz papeževih rok sam vzelNapoleon je iz papeževih rok sam vzel
krono in si jo posadil na glavo s čimerkrono in si jo posadil na glavo s čimer
je želel povdariti svojo prevlado nadje želel povdariti svojo prevlado nad
Cerkvijo in papežem.Cerkvijo in papežem.



Napoleon je državo vodil sam, vendar je FRANCOSKONapoleon je državo vodil sam, vendar je FRANCOSKO
CESARSTVO TEMELJILO NA NAČELIH FRANCOSKECESARSTVO TEMELJILO NA NAČELIH FRANCOSKE
REVOLUCIJE. REVOLUCIJE. 

Katera načela (zakoni) so zapisani v duhu razsvetljenstva inKatera načela (zakoni) so zapisani v duhu razsvetljenstva in
francoske revolucije? francoske revolucije? 



NAPOLEON SI PODJARMI EVROPONAPOLEON SI PODJARMI EVROPO

Leta 1805 je od evropskih velesil edina neporaženaLeta 1805 je od evropskih velesil edina neporažena
država Velika Britanija.država Velika Britanija.

Angleži zmagajo v pomorski bitki pri Trafalgarju inAngleži zmagajo v pomorski bitki pri Trafalgarju in
Napoleonu preprečijo načrte za izkrcanje čet vNapoleonu preprečijo načrte za izkrcanje čet v
Angliji.Angliji.

Napoleon se odloči, da bo uničil Anglijo zNapoleon se odloči, da bo uničil Anglijo z
celinsko zaporo celinsko zaporo ((glej SDZ. str. 116glej SDZ. str. 116).).

  





Sveto rimsko cesarstvo propade leta 1806, NapoleonSveto rimsko cesarstvo propade leta 1806, Napoleon
ustanovi Rensko zvezo (brez Avstrije in Prusije).ustanovi Rensko zvezo (brez Avstrije in Prusije).



NAPOLEONOV POHOD PROTI RUSIJI NAPOLEONOV POHOD PROTI RUSIJI 

Od 600 000 vojakov, ki so se udeležili pohoda, se jih jeOd 600 000 vojakov, ki so se udeležili pohoda, se jih je
vrnilo le nekaj tisoč. vrnilo le nekaj tisoč. 



V "bitki narodov" pri Leipzigu leta 1813 je NapoleonV "bitki narodov" pri Leipzigu leta 1813 je Napoleon
premagan. premagan. 

Leta 1814 vojska koalicije zasede Pariz in Napoleona prisiliLeta 1814 vojska koalicije zasede Pariz in Napoleona prisili
k odstopu. Izženejo ga na otok Elba, kralj Francije je postalk odstopu. Izženejo ga na otok Elba, kralj Francije je postal
Ludvik XVIII., brat Ludvika XVI.    Ludvik XVIII., brat Ludvika XVI.    



Kratka, 100 dnevna, vrnitev na oblast inKratka, 100 dnevna, vrnitev na oblast in
dokončen padecdokončen padec

Dokončni poraz doživi Napoleon v bitki priDokončni poraz doživi Napoleon v bitki pri
Waterlooju leta 1815. Zopet je bil prisiljen odstopiti zWaterlooju leta 1815. Zopet je bil prisiljen odstopiti z
oblasti. Tokrat so ga izgnalio na otok Sveta Helena,oblasti. Tokrat so ga izgnalio na otok Sveta Helena,
kjer je kmalu umrl.    kjer je kmalu umrl.    




