Velká francouzská revoluce
V 18. století stojí v čele Francie rod ……………, sídlí i s tzv………….. šlechtou ve Versailles, jejich
rozmařilý způsob života Francii zadlužuje. Aby mohl král…………..(jméno) zaplatit dluhy,navrhuje
mu ministr Necker, aby ………………………………………………. Král proto svolává v květnu
roku ………… do Versailles ………………………. Tvoří je: 1)………………………,
2)……………….., 3)……………………………..
14. 7. vypukne povstání v Paříži – důvodem je …………………………………………….
Povstalci zaútočí na symbol královské zvůle ………………. Tím začíná Francouzská revoluce.
V srpnu je vydána důležitá listina, tzv…………………………………………….
Hlavním heslem revoluce je …………………………………………………. Byla zrušena veškerá
……………………., všichni lidé jsou si rovni, oslovují se navzájem slůvkem ………
Velká část šlechty se snaží zachránit útěkem za hranice. O útěk se pokouší i ……………….
V září roku………..je vyhlášena ústava, z Francie se stává …………………..monarchie.
Na ochranu krále i královny se postaví tyto země: …………………………. , vysílají svoje vojska
proti Francii. Francii brání (kdo)………………………, k významné bitvě dochází v září 1792 u
………………….., ve které Francouzi porazí (koho)……………………..
Krále začnou považovat za zrádce. 22. 9. 1792 je Francie prohlášena ………………………,
je zaveden i nový kalendář. V lednu 1793 je popraven ……………….., v září pak jeho žena
………………………….
Francii řídí tzv.……………………, v němž jsou nejvíce zastoupeni umírnění - tzv. ……………
…..Proti Francii se spojí celá Evropa, Francie je vyčerpána válkou, hladem, množí se povstání.
Dochází k převratu, do čela se staví nejrevolučnější skupina – tzv …………………………..
Uveď alespoň 3 známá jména ………………………………………………………………..
Francii řídí 2 výbory: ……………………………………………………………………….

Na denním programu jsou popravy. Nastává období teroru. Tato hrůzovláda je ukončena

28. 7.

……… , čím ……………………………………………………..
Toto datum je považováno za konec Francouzské revoluce.
- V čem tkví význam Velké francouzské revoluce:
Ale ani po revoluci nenastal ve Francii klid. Bouří se jak stoupenci revoluce – radikálové, tak i
zastánci králů - monarchisté, Francie potřebuje vládu silné ruky. Do čela Francie se dostává generál
………………………………………. Roku 1799 je jmenován konzulem, ale roku …………….se
nechává korunovat ……………………………… V témže roce vydává zákoník známý jako
………………………… Ve Francii nadále existuje ……………………….společnost, ale oporou
Napoleona jsou bohatí. Napoleon postupně porazil většinu evropských velmocí: např. r. 1805
Rakousko v známé bitvě… …….,
důsledkem byl zánik……………………………………………. r. 1806. Porazil také Prusy v bitvě u
…………………….. a obnovil pak …………………..království. Podmanil si i Pyrenejský poloostrov.
Nepodařilo se mu však podrobit si Anglii, chtěl ji zničit hospodářsky, vyhlásil proti ní
………………………………………………..
Zlom v jeho hvězdné kariéře znamenalo tažení do ………………………r. 1812. V bitvě u
………………….ho sice ruský generál ……………………nezastavil, ale obsazení Moskvy
neznamenalo kapitulaci Ruska. Napoleon ztratil většinu vojáků své půlmilionové armády. Poražen byl
pak r. 1813 v tzv…………………….u ………………..Po abdikaci byl odvezen na ostrov
…………………… R. 1815 se však do Francie vrátil – mluvíme o tzv. …………………………….
Byl však znovu poražen v bitvě u ……………………….. a tentokrát byl odvezen až na zapadlý
ostrůvek ……………………., kde r. 1821 zemřel.
Jeho ostatky byly převezeny do Francie r. 1849 a jsou uloženy v ………………………….
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