VZNIK USA
- od 17. století pronikali Evropané do Ameriky:
Španělé – Střední a Jižní Amerika
Angličané – Severní Amerika
Francouzi – Kanada
BOJ SEVEROAMERICKÝCH OSAD ZA NEZÁVISLOST
- v Severní Americe založeno 13 anglických osad – 1. anglická osada - VIRGINIE
- půda zabírána Indiánům
Rozdílnost osad:
SEVER: tzv. Nová Anglie, osídlena anglickými emigranty
- menší farmy, rybolov
STŘED: New York, různé národy (Nizozemci, Němci, Irové)
- manufaktury, obchod
JIH: Virginie
- velkostatky (plantáže) – práce černých otroků z Afriky
Vztah Britů a osadníků:
- po roce 1763 Anglie vyčerpána (účast v sedmileté válce) → anglickou armádu živily kolonie
 od osadníků nákup levných surovin
 osadníkům zakázáno obchodovat s Evropou
 osadám zvyšovány daně, které šly do anglické pokladny
1763 – 1775 vyhrocení konfliktu:
- 1773 bostonské pití čaje = kolonisté (osadníci) převlečeni za Indiány vysypali čaj z ang. lodí do moře
= protest proti poplatkům za nákup anglického zboží
VÁLKA ZA NEZÁVISLOST 1775 – 1781
- anglická armáda (výborný výcvik) x osadníci (vlastenectví)
- v čele osadníků GEORGE WASHINGTON
- 4. 7. 1776 Prohlášení o nezávislosti a unii
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Zkuste pomocí internetu odpovědět na otázky a přiřadit k letopočtu správnou událost.
1) Které evropské státy kolonizovaly Severní Ameriku?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2) Které indiánské kmeny tam žily?________________________________________________
____________________________________________________________________________
3) Napište názvy anglických osad.__________________________________________________
________________________________________________________ ___________________
____________________________________________________________________________

1492
1620
1763
1773
1775
1776
1783

Bostonské pití čaje
Uznání nezávislosti USA
Prohlášení nezávislosti
Objevení Ameriky
Příchod „otců poutníků“
Začátek války za nezávislost
Konec sedmileté války

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
Francie v 18. století:
 absolutistická monarchie
 nejmocnější země v Evropě
 bohatý dvůr x bída poddaných
LUDVÍK XVI. (1774 – 1792)
- nerozhodný panovník – pod vlivem své ženy MARIE ANTOINETTY (dcera Marie Terezie)
- žil přepychovým životem → vyčerpal státní pokladnu → lidové bouře
1. FÁZE REVOLUCE
- 1789 král svolal generální stavy a žádal zvýšení daní
- třetí stav se prohlásil za ústavodárné národní shromáždění (ÚNS)
- 14. 7. 1789 útok lidu na BASTILU (královská pevnost a věznice) – Bastila dobyta = začátek revoluce
Znaky revoluce:
 trikolóra – barvy revoluce (modrá, bílá, červená)
 heslo: „Svoboda, rovnost, bratrství“
 píseň: „Marseillaisa“ (hymna revoluce a dnes státní hymna)
- 3. 9. 1791 vydána 1. francouzská ústava:
 z absolutistické Francie konstituční monarchie
 moc výkonná, soudní a zákonodárná
 ÚNS rozděleno na: jakobíny (vůdce Maxmilián Robespiere) a girondisty
- 9. – 10. 8. 1792 převrat → měšťané a obchodníci zaútočili na královský palác → král zatčen →
monarchie svržena → moc v rukou komuny
2. FÁZE REVOLUCE
- 22. 9. 1792 vyhlášena republika – král LUDVÍK XVI. a Marie Antoinetta popraveni (21. 1. 1793)
- proti Francii se sjednotili evropští panovníci
- nastává období „jakobínského konventu“ – tzv. revoluční teror – vytvořeny:
 Výbor pro veřejné blaho
 Výbor veřejné bezpečnosti
→ zaměřeny proti odpůrcům revoluce (desítky mrtvých denně – i z vlastních řad) → 1794 sesazen a
popraven ROBESPIERE
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