Na lepo urejenem, ograjenem vrtu pred
gradom Khislstein tudi večjim skupinam
omogočamo varen in prijeten odmor za malico.

KULTURNI DAN
Prešeren
in 19. stoletje
7., 8. in 9. razred,
šolsko leto 2018 / 2019

Nekaj pomembnih informacij:

> Prešernov spominski muzej

Glede na število učencev in čas, ki ga imate na razpolago,
bomo iz posameznih točk sestavili program prav za vas.

> Prešernov grob

Lahko se odločite samo za posamezne izmed ponujenih vsebin
ali za celoten program.
Vodiči vas pričakajo na postaji in vas ves čas spremljajo.
Ceno programa si izračunate s seštevanjem posameznih dejavnosti.

> Delavnica pisanja z gosjim peresom
> Prešeren in njegov čas - učna ura
> Khisl.si - ogled razstave

V pripravi vašega kulturnega dne bomo predvideli tudi prostor
in čas za odmor.

Pokličite ali pišite:

Izdal Gorenjski muzej, Tomšičeva 42 Kranj
zanj mag. Marjana Žibert
2018

Magda Zore
telefon: 051 615 388
E-naslov: magda.zore@gorejski-muzej.si
www.gorenjski-muzej.si
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Vodeni ogled Prešernovega spominskega muzeja
z izpolnjevanjem delovnih listov
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Učna ura Sprehod skozi 19. stoletje

Vezano na učni načrt za slovenski jezik

Vezano na učni načrt za zgodovino

Trajanje: od 30 do 60 minut (po dogovoru)
Cena: 2 evra (vključeni so starosti in učnemu
načrtu prilagojeni delovni listi in vodstvo)

Trajanje: 60 minut
Cena: 2 evra (vključeni so vodstvo,
vstopnina in cenav delovne mape)

V hiši, kjer je dr. France Prešeren preživel zadnja
leta življenja, je urejen lep spominski muzej.
Predstavljena sta pesnikovo življenje in delo.
Učenci se seznanijo s Prešernovo
mladostjo, ogledajo si vpis v krstno knjigo, šolsko
spričevalo in znamenito pismo staršem z Dunaja.
»Katrina soba« je posvečena času, ki ga je pesnik
preživel v Ljubljani. Osrednji del muzeja je
Prešernova spalnica, opremljena z originalnim
pohištvom, tudi s posteljo, na kateri je naš največji
pesnik umrl. Odvetniška pisarna je prav tako
opremljena z originalnim Prešernovim pohištvom.

Razstava Prelepa Gorenjska je zasnovana
kot sprehod skozi čas.
Vrhunec razstave je postavljen v Prešernovo
19. stoletje, čas vzpona slovenske narodne
zavesti. Zdravljica nas na »oltarju domovine«
opozarja na domoljubje prednikov.
Posvetili se bomo vsebinam, povezanim s
Prešernovim časom: zanimali nas bodo kulturni
in narodnostni razvoj Slovencev, življenje na
podeželju, vzpon meščanstva, gospodarski
razvoj s prvimi znanilci industrijske revolucije.

Delavnica Pismo staršem / pišemo z gosjimi peresi
Vezano na učni načrt za slovenski jezik
in likovno vzgojo
Trajanje: 45-60 minut
Cena: 2,5 evra
Učenci se preizkusijo v pisanju z gosjimi
peresi, kot so pisali v Prešernovem času.
Navežemo se na Prešernovo pismo staršem,
tako, da se seznanimo tudi z navadami
pri oblikovanju pisma v 19. stoletju.
Izdelek učenci odnesejo s seboj.

Vodeni obisk Prešernovega groba
Vezano na učni načrt za slovenski jezik
Prijeten sprehod traja do 45 minut.
Cena: 1 evro na učenca

Razstava Khisl.si
Vezano na učni načrt za zgodovino in
slovenski jezik
Trajanje: 45-60 minut
Cena: 2 evra
Skozi zgodbo znamenite družine Khisl, po kateri
naš grad nosi ime, bomo spoznavali življenje na
pragu novega veka. Živahna gospodarska
dejavnost, razmah protestantizma, razvoj znanosti
in umetnosti so značilnosti tega obdobja.
Kot ena izmed uspešnejših družin so bili Khisli
tesno vpeti v živahno dogajanje šestnajstega
stoletja

Prešernov grob leži v prijetnem zelenju
Prešernovega gaja, deset minut hoje od
Prešernovega spominskega muzeja.
Kranjčani so mu postavili lep nagrobni spomenik.
Poleg je pokopana tudi Prešernova hči
Ernestina Jelovšek.
TU JE MOŽNA TUDI IZVEDBA VAŠEGA
KRAJŠEGA KULTURNEGA PROGRAMA.
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