Pozdravljen-a.
Pošiljam ti nova navodila za delo. Še enkrat ti predlagam, da si lepo prepišeš naslov in vprašanja in seveda odgovore.
Besedila v poševnem tisku seveda ni treba prepisovati.
KAKO JE DUNAJSKI KONGRES PREUREDIL EVROPO
Dopolni besedilo. Pomagaš si lahko z besedilom v učb. str. 74.

1. Francoska revolucija je bila velika prelomnica v svetovni zgodovini.




Oznanjala je konec starega reda:
o

konec moči pl_ m _ _v_.

o

konec a b s _ _ _ _ _ z _ a.

o

konec f_vd_l_ _m_.

Pomenila je začetek novega obdobja:
o

Vzpon m_šč_ _ _ _ v_.

o

Začetek ind_ _ t_ _ _ _ k_. družbe.

Pri naslednji nalogi si preberi besedilo v učb. str. 88-90. Pomagaš si lahko tudi z zemljevidom na strani 86 - Evropa v prvi polovici 19. stoletja.

2. Po zmagi nad Napoleonom so se države zmagovalke sestale na Dunaju. Države zmagovalke so si razdelile
večji del ozemlja, ki ga je zasedel Napoleon. Dogovorile so se, kako bodo obnovile stari red.
ZEMLJEVID EVROPE SE JE SPREMENIL
 V katero državo je bilo po dunajskem
kongresu vključeno slovensko
ozemlje?

OBNOVILI BOMO STARI RED
 Uvedli so cenzuro.
o Pojasni, kaj je cenzura. Pomagaš si





Kam so bile vključene nemške države?

lahko tudi s karikaturo na strani 89.

S kakšnim namenom so uvedli
cenzuro?
Ustanovili so sveto alianso – zvezo treh
držav, ki naj bi branila stari red.
o Sestavljale so jo:____________
Leta 1821 je potekal kongres svete
alianse v Ljubljani.
o Ljubljana je takrat dobila javno
razsvetljavo. Kaj meniš, kakšno?
o Kateri ljubljanski trg se še danes
imenuje po tem kongresu?
o



3. Namen dunajskega kongresa. Prepiši pravilne odgovore.
a) Odpraviti privilegije plemstva.
b) Preprečiti širjenje meščanskih - liberalnih zahtev po uvedbi parlamentarne monarhije, spoštovanju
osebne svobode in svobode govora.
c) Uvesti parlament in svobodo govora.
d) Ohraniti stari red in koristi plemstva.
e) Preprečiti nove revolucije.

f)

Ohraniti stanove, fevdalizem in absolutizem.

4. Nariši časovni trak in na njem označi trajanje predmarčne dobe.

5. Zanimivost: Poišči na spletu podatke o Ludviku XVII.

