Dzień dobry. Witam Was serdecznie i zachęcam do udziału w lekcjach online na platformie
TEAMS w każdą środę o godzinie 12:55
Plan pracy od 25 do 29 maja
Podaję rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń do tematu:
Republika francuska
odpowiedź

zadanie
1
republikę
2

1 – wybuch rewolucji francuskiej
2 – zniesienie monarchii i ustanowienie republiki
3 – egzekucja króla Ludwika XVI
4 – śmierć Robespierre'a
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Schyłek rządów Ludwika XVI:
B – wybuch wojny Francji z Austrią i Prusami w 1792 roku
C – uwięzienie Ludwika XVI
Rządy jakobinów:
A – powołanie Trybunału Rewolucyjnego
E – czasy Wielkiego Terroru
Rządy dyrektoriatu:
D – rozwiązanie Trybunału Rewolucyjnego
F – zachowanie podstawowych zdobyczy rewolucji (m.in. równości wobec
prawa)
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P, F, F, P
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Rewolucjoniści

walczyli

z

Kościołem

katolickim

poprzez

zabronienie

odprawiania nabożeństw i publiczne palenie świętych obrazów, zniesienie świąt
kościelnych

i

ustanowienie

innych,

rozpowszechnianie

karykaturalnych

rysunków utrwalających negatywny obraz duchowieństwa oraz wprowadzenie
nowego kalendarza, w którym czas liczyło się od narodzin republiki, a nie od
narodzin Chrystusa. Przestał obowiązywać podział na siedem dni tygodnia z
wolną niedzielą. Zamiast niego wprowadzono dziesięciodniowe dekady z
ostatnim dniem wolnym od pracy.
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Przewrót termidoriański miał miejsce 27 lipca 1794 roku (czyli 9 thermidora
według rewolucyjnego kalendarza). W wyniku tego przewrotu obalono rządy

Maksymiliana Robespierre'a i jego zwolenników w Konwencie Narodowym, a
władzę przejęła grupa umiarkowanych rewolucjonistów.

27 maja
Temat: Epoka Napoleona Bonapartego.
CEL:
•

Dowiem się , w jakich okolicznościach Napoleon Bonaparte przejął władzę we Francji

•

Poznam historię jednej z największych postaci w historii świata

•

Spróbuję ocenić, czy Napoleon był geniuszem czy tyranem.

Proszę zapisz temat w zeszycie przedmiotowym i zapoznaj się z treścią podręcznika str. 194 – 197
28 maja
Temat: Mały wielki człowiek – ocena dokonań Napoleona Bonaparte.
Proszę zapisz temat i rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń str. str: 98-100
Zainteresowanych odsyłam do prezentacji:
https://www.youtube.com/watch?v=hM-_9_AokMM
Przez dziennik elektroniczny wytypuję uczniów i poproszę o odesłanie wykonanej pracy
domowej na adres:

soltysiak.e@sp8lubin.eu
Zadanie dla chętnych (nieobowiązkowe)
Chętni uczniowie do 3 czerwca (termin ostateczny) mogą wykonać prezentację do 10
slajdów na wybrany temat:


Rewolucja francuska i jej znaczenie.



Napoleon Bonaparte i jego dokonania.

Dziękuję za zaangażowanie i pozdrawiam Was serdecznie.

