ZGO 8. R - 8. teden pouka na daljavo
Draga učenka, dragi učenec !
Pred nami je že 8. teden pouka na daljavo.
Prejšnji teden ste opravili preverjanje znanja iz zgodovine, po mailu pa boste v kratkem tudi prejeli
dosežene točke in oceno (to bo v prvih dneh naslednjega tedna).
Če ti kar koli ni jasno ali imaš dodatna vprašanja, mi lahko sporočiš na mail, ki se glasi : darja@gorup.eu
Glede zaključne ocene pri predmetu je še prezgodaj za govoriti. Vse ocene bom pregledala, tudi moje
zabeležke v moji redovalnici in bomo o ocenah kdaj drugič govorili. Navsezadnje je mesec maj komaj začel
in do sredine junija imamo še kar nekaj dela.

Ta teden bomo nadaljevali z novo snovjo. Če se spomniš, smo zadnje ure pred preverjanjem znanja
spoznali, kako se je ob zaključku revolucije v Franciji povzpel na oblast Napoleon Bonaparte. Tudi v naše
kraje je prišla francoska vojska in z njo vred tudi mnoge spremembe, ki so jih Francozi pri nas vpeljali.
Današnja snov bo torej govorila o Francozih v naših krajih.
Odpri učb. na str. 79 in napiši naslov :

KAKO JE FRANCOSKA REVOLUCIJA ODMEVALA V SLOVENSKIH DEŽELAH

Napoleonova vojska je bila v naših krajih večkrat, za daljše obdobje pa od leta 1809, ko je Napoleon
premagal Avstrijo. Tistega leta je bil npr. Prešeren še otrok – star je bil 9 let.
S francosko vojsko so k nam prihajale tudi ideje o francoski revoluciji in ljudje so to različno sprejemali,
predvsem pa so imeli od nove oblasti različna pričakovanja.
Preberi iz učb. zgornji odstavek, ki govori o tem in zapiši 1. točko :
1. Odmevi francoske revolucije na Slovenskem :
Zapiši, kaj so si obetali :
- Razsvetljenci
- Kmetje
- Meščanstvo

Podoba Ljubljane (danes Kongresni trg) v času,
ki ga obravnavamo.
Kaj je bil vzrok za vojno z Avstrijo?
Napoleon je nameraval odrezati Avstrijo od morja, da bi bil učinkovitejši pri celinski zapori. Naslednji vzrok
pa je bil, ker je hotel okrepiti povezavo s turškim imperijem zaradi večjih potreb po trgovanju.

Ko so Francozi premagali Avstrijo, so iz enega dela premagane države ustanovili novo, imenovano Ilirske
province. Slovenci smo v večini spadali pod to novo državo, ne pa vsi.
Oglej si zemljevid v učb. – rdeča barva in tista svetlejša, s katero sta obarvani Dalmacija in Istra, nam kaže
obseg te države. Ugotovi, katere slovenske dežele so spadale v to državo,
katere pa ne. Kaj lahko ugotoviš za Postojno ?
Preberi besedilo na str. 79 do konca in oblikuj naslednjo točko :
2. Ustanovitev Ilirskih provinc (1809-1813) :
Oblikuj zapis, ki naj govori o tem, kaj je država obsegala in kje je bilo glavno mesto
Zakaj pa ime – Ilirske province ? Preberi rubriko Ali veš na str. 80 – prvi dve alineji.

Zanimivo je, da je ob tej priliki Napoleon
izdal razglas o ustanovitvi nove države, ki
je bil napisan tudi v slovenskem jeziku
tedanje dobe.
To nam dokazuje, da so bili Francozi do
Slovencev bolj tolerantni kot Avstrijci in
so nam puščali več pravic.
Zaradi tega so takratni slovenski
izobraženci hvalili Francoze in se nad
njimi navduševali.
Tak primer je Valentin Vodnik, ki jim je
celo spesnil pesem Ilirija oživljena.

Ob naslednji točki preberi iz učb., katere spremembe so Francozi vpeljali na našem prostoru. Na kratko jih
izpiši.
3. Reforme Francozov :
Kljub vsem novostim pa so kmetje nad novo oblastjo ostali razočarani. Obetali so si, da bodo ukinili
fevdalizem, kot se je to zgodilo v Franciji med revolucijo. A Francozi tega niso storili, obratno, celo so čez
čas povišali davke.
Zadnjo točko lahko samo prepišeš :
4. Pomen Ilirskih provinc :
- Omajali so fevdalne vezi, čeprav fevdalizma niso ukinili.
- Uvedli so moderno upravo, sodstvo in šolstvo.
- Slovenščini so dali več veljave -> krepitev narodne zavesti
(V. Vodnik – pesem Ilirija oživljena)

