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IIIb klasės mokinės 

Indrės Eiliakaitės





Turinys:

Napoleonas

Napoleono šeima

Santuokos

 Mokslai

Mirtis

 Įdomūs faktai

 Legendos , mitai , o gal tiesa?
Šaltiniai




 Gimė-1769 m. rugpjūčio 15 d. 

Ajačas, Korsika

Mirė-1821 m. gegužės 5 d. Šv. 
Elenos sala

 Jis buvo: Prancūzijos revoliucinės 
armijos generolas, Prancūzijos
valdovas, Pirmosios Prancūzijos
respublikos Pirmasis Konsulas, 
Prancūzijos Imperatorius, Italijos
karalius, Reino sąjungos
protektorius..

Napoleonas:





Napoleono šeima:

Karolis Bonapartas

+
Letizia Ramolino

=
Napoleonas Bonapartas





Santuokos:

+ =
?

Žozefina BogarnjeNapoleonas Bonapartas





Marija Luiza AustrėNapoleonas Bonapartas

+ =
Napoleonas II





Mokėsi Ajačo mokykloje

 Nuo 1779 m. iki 1784 m. mokėsi Brienne-le-Château karo 

mokykloje

 Nuo 1784 m. buvo priimtas, ir iki 1785 m. mokėsi Paryžiaus 

karališkoje karo mokykloje

 1785 m. anksčiau laiko baigęs mokyklą, gavo leitenanto laipsnį, 

Valanse pradėjo karo tarnybą artilerijos pulke

 Prancūzijos revoliucijos metu tarnavo Korsikoje

Mokslai:





Yra ir nuomonių, kad 

Napoleonas buvo nunuodytas 

arsenu, nes rasta didelės 

arseno dozės išlikusiuose 

plaukų mėginiuose, bet 

naujesni tyrimai atmeta šią 

versiją. Asmeninis Napoleono 

gydytojas mirties liudijime 

įrašė, kad Napoleonas mirė 

nuo skrandžio vėžio, tai 

patvirtina ir naujausi tyrimai

Mirtis:




 Napoleono krikšto vardas buvo Itališkas

 Jis gimė Korsikos saloje tik metai po to, kai Korsika buvo pripažinta 
Prancūzijos dalimi

 Būdamas vaikas Napoleonas nekentė prancūzų.

 Napoleonas taip pat garsėjo kaip puikus šachmatininkas

 Ypač domėjosi Egipto istorija.

 Jis taip pat mėgo prancūzų, graikų grožinę ir filosofinę literatūrą

 Didis karvedys buvo garbėtroška ir norėjo visur pabrėžti savo „AŠ“

 Mokydamasis jis su savo bendraamžiais beveik nebendravo. Neva 
buvo ne tas lygmuo.
 Ši didi asmenybė nebuvo džentelmenas.

Įdomūs faktai:





Legendos, mitai, o gal tiesa?

Napoleonas buvo  negabus šokiams ir 

niekaip jam nepavydavo jų išmokti. Net 

privatūs dėstytojai nepadėjo, o tais 

laikais ypač Prancūzijoje šokiui buvo 

skiriama daug reikšmės

Bonapartas buvo prastas oratorius. 

Vieni istorikai teigia, kad karvedys 

mokėdavo savo karius nuteikti kovai, o 
kiti teigia priešingai.

Ši asmenybė viešėdama Egipte 

nakvojo Gizos piramidėje. Yra 

net manančių, kad jis siekė 

atrasti nemirtingumo paslaptį, 

kaip tai pavyko padaryti Egipto 

faraonui Ozyriui.




 http://lt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9phine_de_Bea

uharnais

 http://mokslai.lt/main/essay/searchres/?search_type=2
&search_text=Napoleono+charakteristika

 https://www.facebook.com/IdomusIstoriniaiFaktai

 http://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/napoleonas-ir-
zozefina-kodel-prancuzijos-valdovas-turejo-issiskirti-su-
mylima-zmona.d?id=59614159

 http://www.zodynas.lt/terminu-
zodynas/p/protektorius

 http://lt.wikipedia.org/wiki/Marie_Louise

Šaltiniai:

http://lt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9phine_de_Beauharnais
http://mokslai.lt/main/essay/searchres/?search_type=2&search_text=Napoleono+charakteristika
https://www.facebook.com/IdomusIstoriniaiFaktai
http://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/napoleonas-ir-zozefina-kodel-prancuzijos-valdovas-turejo-issiskirti-su-mylima-zmona.d?id=59614159
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/p/protektorius
http://lt.wikipedia.org/wiki/Marie_Louise




Ačiū už dėmesį


