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1. vodeni ogled Prešernovega spominskega muzeja z                   

     izpolnjevanjem novih delovnih listov,

2. delavnica Pismo staršem, 

3. delavnica Glasba in ples v Prešernovem času 

4. učna ura Prešeren in njegov čas, 

5. vodeni obisk Prešernovega groba,

6. delavnica Poslikava panjskih končnic,

7. učna ura Razmišljamo o ... (etika in družba)

Kontakt: Magda Zore,
višja kustosinja pedagoginja

Tel. št.: 051 615 388 

E-naslov: 
magda.zore@guest.arnes.si

www.gorenjski-muzej.si
Gorenjski muzej
Tomšičeva 42, 4000 Kranj

Prešernova hiša Pismo staršem Prešernov grob Glasba in ples
8.50 Zbor pred Prešernovo hišo, po želji vas vodniki pričakajo na postaji.

9.00–9.45 8. a 8. b 8. c 8. d

9.45–10.00 malica malica malica malica

10.00–10.45 8. b 8. a 8. d 8. c

10.45–11.30 8. d 8. c 8. a 8. b 

11.30–12.15 8. c 8. d 8. b 8. a

12.30 Odhod s postaje, do tja vas spremijo vodniki.

Poleg Prešernove rojstne hiše v Vrbi je z leti postal 
stalnica mnogih slovenskih šol tudi obisk le 20 minut 
vožnje oddaljenega Prešernovega spominskega 
muzeja in Prešernovega groba v Kranju.
Predlagamo vam, da v Kranju preživite literarno 
zgodovinsko obarvan kulturni dan. Tako si boste prihranili 
mnogo organizacijskega dela. Gostimo lahko do 
5 oddelkov istočasno. Vodiči vas pričakajo na postaji,
poskrbijo za pravilen potek urnika in vas po koncu 
pospremijo do postaje.
Na lepo urejenem ograjenem vrtu pred gradom 
Khislsteinom tudi večjim skupinam omogočamo 
varen in prijeten odmor za malico.

Kulturni dan 
v Kranju – 

Preøernovem 
mestu

Izbirate med naslednjimi vsebinami:

V spodnji razpredelnici je prikazana le ena izmed neštetih možnosti, 
program za 4 skupine osmošolcev, s skupnim 
časom 4 ure. Če pa želite skrajšati čas in znižati stroške, 
se lahko odločite le za posamezne dejavnosti.

Izdal Gorenjski muzej, Tomšičeva 42 Kranj
zanj mag. Marjana Žibert

Vodeni ogled Prešernovega spominskega 
muzeja z izpolnjevanjem delovnih listov
Trajanje: od 30 do 60 minut (po dogovoru) 
Cena: 1,5 evra (vključeni so starosti in učnemu načrtu 
prilagojeni delovni listi in vodstvo)

V hiši, kjer je dr. France Prešeren preživel zadnja leta 
življenja, je urejen lep spominski muzej. 
Predstavljena sta pesnikovo življenje in delo. Učenci se 
v prvem prostoru seznanijo s Prešernovo mladostjo, 
ogledajo si vpis v krstno knjigo, šolsko spričevalo, 
gimnazijski spis v latinščini in znamenito pismo staršem 
z Dunaja. »Katrina soba« je posvečena času, ki ga je 
pesnik preživel v Ljubljani. Ogledali si boste objave 
pesmi in najpomembnejša pesnikova prijateljstva. 
Osrednji del muzeja je Prešernova spalnica, opremljena 
z originalnim pohištvom, torej bodo učenci videli tudi 
posteljo, na kateri je naš največji pesnik umrl. Zanimivi 
so tudi zbirka posmrtnih izdaj Poezij, uglasbena in v tuje 
jezike prevedena dela ter izbor iz prešernoslovja. 
Tudi odvetniška pisarna je opremljena z originalnim 
Prešernovim pohištvom. 
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Učna ura Prešeren in njegov čas 
Trajanje: 60 minut
Cena: 2,5 evra (vključeni so vodstvo, vstopnina in cena 
obsežne delovne mape) 

Nova stalna razstava Prelepa Gorenjska je zasnovana 
kot sprehod po Gorenjski skozi čas. Zgodba o zemlji in 
trdem življenju gorenjskega kmečkega človeka se 
dopolnjuje s pripovedjo o življenju graščakov, 
umetniških zakladih gorenjskih cerkva, o gorenjskih 
mestih in bogati zgodovini železarstva. Vrhunec razstave 
je postavljen v 19. stoletje, čas vzpona slovenske 
narodne zavesti. Prešernova Zdravljica nas na »oltarju 
domovine« opozarja na domoljubje prednikov.
Na izbrani učni uri se posvečamo vsebinam, povezanim 
s Prešernovim časom. Zanimajo nas kulturni in 
narodnostni razvoj Slovencev, življenje na podeželju, 
vzpon meščanstva, gospodarski razvoj s prvimi 
posledicami industrijske revolucije. 
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Vodeni obisk Prešernovega groba
Prijeten sprehod traja 45 minut.
Cena: 1 evro na učenca

Prešernov grob leži v prijetnem zelenju 
Prešernovega gaja, manj kot deset minut 
hoje od Prešernovega spominskega 
muzeja. Tam so pesnika pokopali 
10. februarja 1849. Kmalu za tem so mu 
Kranjčani postavili lep nagrobni 
spomenik. Poleg je pokopana tudi 
Prešernova hči Ernestina Jelovšek, 
ki je napisala izjemno zanimive spomine 
na očeta. 
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Učna ura Razmišljamo o ...
Trajanje: 90 minut
Cena: 2,5 evra

Prav posebna učna ura se navezuje na predmet 
Etika in družba. Poteka na razstavi Prelepa Gorenjska. 
Izpostavimo teme: revščina in bogastvo, povezava 
posameznika s skupnostjo, demokracija, domoljubje. 
V sproščenem pogovoru na razstavi primerjamo, kako 

so te probleme dojemali v preteklosti in kako jih 
dojemamo danes. 

Najstnikom 
prilagojena delovna 

mapa, ki je vključena v 
ceno učne ure, izzove 

učence, da izrazijo svoja 
mnenja. 

Delavnica Poslikava panjskih končnic
Trajanje: 120 minut
Cena: 4 evre 
(vključen je ves material za izpeljavo delavnice) 

Na razstavi Ljudska umetnost na Gorenjskem
si učenci ogledajo panjske končnice in proučijo motive, 
ki se navezujejo na ljudsko izročilo 19. stoletja. 
Izbrani motiv najprej skicirajo na papir. Prenesejo ga 
na deščico in risbo natančno prevlečejo s črno barvo. 
Ko se risba posuši, pobarvajo posamezna polja. 
Izdelke učenci vzamejo s seboj, da lahko v šoli postavite 
razstavo v obliki čebelnjaka.
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Delavnica Pismo staršem/
pišemo z gosjimi peresi
Trajanje: 45-60 minut 
Cena: 2 evra

Učenci se preizkusijo v pisanju z gosjimi peresi, kot so 
pisali v Prešernovem času. Navežemo se na znamenito 
Prešernovo pismo staršem, tako da se učenci seznanijo 
tudi z navadami pri oblikovanju pisma v 19. stoletju. 
Po navdihu Prešernovega pisma staršem učenci 
oblikujejo kratko pismo. Izdelke vzamejo s seboj.
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3 Delavnica Glasba in ples
v Prešernovem času
Trajanje: 45-60 minut
Cena: 2 evra

Prešeren je menda rad obiskoval plese, plesal pa ni. 
Na delavnici se učenci seznanijo z značilnimi 
potezami tedanje glasbe, plesa in družabnega življenja. 
Spoznajo kulturno življenje 19. stoletja na Slovenskem 
in se naučijo plesati tedaj priljubljen ples, četvorko. 
Posnamejo kratko skladbico v slogu rapa na besedilo 
Prešernove pesmi Pevcu.
Učna ura poteka v stolpu Pungert , ki je
del kranjskega srednjeveškega obzidja.
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