ZGO 8. R - 5. teden pouka na daljavo
Draga učenka, dragi učenec !
Pred nami je že 5. teden pouka na daljavo. V tem času smo se že vsi, upam, navadili na novo obliko dela,
verjamem pa, da že marsikdo pogreša šolo, druženje, prijatelje, morda kdo celo učitelje …
Za nami so tudi velikonočni prazniki. Upam, da ste jih lepo preživeli, čeprav so bili tokrat precej drugačni,
kot smo si jih še pred mesecem dni v mislih predstavljali.
Kmalu bomo imeli preverjanje znanja. O tem, kako bo potekalo in kdaj, boš pravočasno obveščen. Za
enkrat je tvoja naloga, da čim bolj skrbno narediš, kar sem naročila.
Če ti kar koli ni jasno ali imaš dodatna vprašanja, mi lahko sporočiš na mail, ki se glasi : darja@gorup.eu

Ta teden bomo s snovjo in spoznali, katere napake so Napoleona pokopale kljub njegovi genialnosti. Mi
danes za nazaj stvari lažje presojamo, v danem trenutku pa se ljudje odločimo tako, kot pač se. Vendar
dejstvo, da je bil premagan, ne v ničemer zmanjšuje njegove veličine.
Odpri učb. na str. 77 in napiši naslov :

TRI NAPOLEONOVE USODNE NAPAKE

V tretji koalicijski vojni je uspelo Veliki Britaniji vojaško premagati Francijo. Leta 1805 se je dogodila
pomembna bitka pri rtu Trafalgar ob španski obali. Bitka je bila pomorska in zmagal je tisti, ki je imel
močnejše ladje – to je bila VB. Angleško ladjevje je vodil admiral Nelson, ki je bil smrtno ranjen in je zaradi
zmage nad Francijo postal angleški junak.

V spomin na to zmago so v Londonu poimenovali Trafalgar
square, ki je ena od londonskih znamenitosti.
Lahko greš na spletno stran in si o tej bitki kaj več prebereš.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bitka_pri_Trafalgarju

Ko je bilo Napoleonu jasno, da ne bo mogel Velike Britanije premagati vojaško, se je odločil, da jo bo
premagal gospodarsko. Proglasil je celinsko zaporo, s čimer je evropskim državam prepovedal trgovati z
Anglijo.
Preberi iz učb. zapis o celinski zapori in ga zapiši k 1. točki.

1. Celinska zapora
- Napiši, kaj je bil namen celinske zapore in opiši, kako si jo je Napoleon predstavljal
Celinsko zaporo je kršila Portugalska, zato jo je Napoleon napadel. Istočasno so se mu uprli tudi Španci in
boji so se razširili na cel Apeninski polotok.
2. Boji na Pirenejskem polotoku
- Preberi iz učbenika in na kratko izpiši, proti komu se je Napoleon tam vojskoval.
Začetek njegovega konca pomeni pa pohod v Rusijo. Napadel jo je leta 1812, ko je izvedel, da se Rusija ne
drži celinske zapore. V boj se je odpravil z vojsko, ki je štela 610 000 vojakov.
Napoleon ni bil prej še nikoli v Rusiji. Ni poznal njenih prostranstev niti mrzlih ruskih zim.
Kako je sam napad zgledal, si preberi iz učbenika str. 78.
Napad se je za francosko vojsko končal klavrno, saj se jih je domov vrnilo le okoli 5000.
Preberi rubriko Ali veš in zapiši naslednjo točko.
3. Napoleonov pohod v Rusijo
- Napiši kdaj in zakaj jo je napadel
- Razloži rusko taktiko požgane zemlje
- Zabeleži, kakšne izgube je utrpela francoska vojska
-

Preberi besedilo iz učbenika do konca in zapiši zadnjo točko.

4. Dokončen zlom Napoleona
- Evropske države so v » bitki narodov » pri Leipzigu leta 1813 premagale Napoleona in ga
izgnale na otok Elbo.
- Napoleon se vrne, a je leta 1815 v bitki pri Waterlooju dokončno premagan in pregnan na otok
Sv. Heleno -> umre leta1821.
Bitka narodov pri Leipzigu velja za največjo bitko v
Evropi do začetka 1. svetovne vojne.

levo – hiša na Sv. Heleni, kjer je
Napoleon živel do svoje smrti
1821
desno- njegov grob na Sv.
Heleni. Posmrtne ostanke so
leta1840 prenesli v Pariz.

Za zaključek preberi naslednji izjavi o Napoleonu in premisli :

Prvo besedilo:
“Hotel sem doseči gospostvo nad svetom;
da bi to dosegel, sem potreboval neomejeno
moč.”

Drugo besedilo:
“Napoleon je pozabil, da človek ne more biti Bog, da
velja narod več kot posameznik in da je zakon nad človeštvom;
pozabil je, da vojna ni največji cilj, kajti mir je nad vojno.”

Napoleon po porazu
(izjava maršala Focha, 1921)

V čem si izjavi nasprotujeta ?

