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 Vzdělávací cíl: Žák bude schopen se orientovat v historických událostech v dějinách 

Francie, obohatí si také slovní zásobu.  
 Pomůcky: PC a dataprojektor pro učitele 
 Poznámka: Tento materiál je součástí tematického balíčku Francie včera, dnes a zítra. 
 Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití

ICT. 



HISTOIRE



 420-751 les Mérovingiens – dynastie des 
rois des Francs

 751-987 les Carolingiens – dynastie des 
rois des Francs

 771 Charles, le futur Charlemagne devient 
seul roi

 800 Charlemagne est sacré empereur
 814 mort de Charlemagne
 987-1328 les Capétiens directs
 1096-1099 première croisade



 1147-1149 seconde croisade
 1189-1192 troisième croisade
 1202-1204 quatrième croisade
 1217-1221 cinquième croisade
 1229 sixième croisade
 1248-1254 septième croisade
 1257 fondation de la Sorbonne
 1270 huitième croisade, mort de Louis IX
 1307 arrestation des templiers 



 1328-1498 les Valois
 1431 supplice du feu de Jeanne d´Arc
 1453 fin de la guerre de Cent Ans
 1498-1515 les Valois-Orléans
 1515-1589 les Valois-Orléans-Angoulême
 1572 massacre de Saint- Barthélemy
 1589-1792 les Bourbons
 1618-1648 guerre de Trente Ans
 1642 mort de Richelieu 



 1680 création de la Comédie-Française
 1715 mort de Louis XIV
 1756-1763 guerre de Sept Ans 
 1769 naissance de Napoléon
 1789 prise de la Bastille
 1792-1799 première république
 1799 coup d´État
 1799-1804 consulat
 1804 sacre de Napoléon



 1804-1814 Ier Empire
 1805 bataille d´Austerlitz
 1813 bataille de Leipzig
 1814-1815 les Bourbons
 1815 Ier Empire (les Cent-Jours)
 1815 bataille de Waterloo, congrès de 

Vienne
 1815-1830 les Bourbons
 1821 mort de Napoléon



 1830-1848 les Bourbons-Orléans
 1848-1852 deuxième république
 1852-1870 second empire
 1854 guerre de Crimée
 1871- 1940 troisième république
 1914-1918 première guerre mondiale
 1939-1945 deuxième guerre mondiale
 1940-1944 État français
 1944-1947 gouvernement provisoire en France
 1947-1958 quatrième république
 Depuis 1959 cinquième république 
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