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DR. FRANCE PREŠEREN
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Rodil se je 3. 12. 1800 v Vrbi na Gorenjskem.

Kje je Vrba?



ROJSTNI KRAJ-VRBA NA 

GORENJSKEM

 France Prešeren se je rodil v kmečki družini, kot 

tretji otrok in prvi sin Mine in Šimna Prešerna.

 Domači hiši so rekli Pri Ribičevih.





odvetniška pisarna

spalnica

osrednji prostor

KAKO IZGLEDA 
NOTRANJOST HIŠE?



Prešernov trg v 

Ljubljani

Prešernov trg v Kopru

Prešernov spomenik in 

ulica v Kranju



Prešeren je bil priden in nadarjen učenec. Bil je med 
najboljšimi učenci, zato je bil vpisan v zlato knjigo. 



OTROKOM JE RAD DELIL FIGE, ZATO SO GA

KLICALI DOKTOR FIG.

Dr. Fig



Matija Čop – Prešernov 

najboljši prijatelj in mentor



Julija Primic – Prešernova 
največja ljubezen



Magistrale

Poet tvoj nov Slovencam venec vije,

Ran mojih bo spomin in tvoje hvale,

Iz sŕca svoje so kalí pognale

Mokrócvetéče rož'ce poezije. 

Iz krajov niso, ki v njih sonce sije;

Cel čas so blagih sapic pogrešvále,

Obdajale so utrjene jih skale,

Viharjov jeznih mrzle domačije.

Izdíhljeji, solzé so jih redile,

Jim moč so dale rasti neveselo,

Ur temnih so zatirale jih sile.

Lej! torej je bledó njih cvetje velo,

Jim iz oči tí pošlji žarke mile,

In gnale bodo nov cvet bolj veselo. 

Preberi prve – odebeljene črke vsake verza. Kaj piše?



Ana Jelovšek

V zvezi s Francetom se jima 

rodijo trije otroci (Terezija, 

Ernestina, France).



Prešernov rokopis 

Zdravljice.

Eden od verzov Zdravljice 

(Žive naj vsi narodi) in 

Prešernova podoba sta na 

slovenskem kovancu za dva 

eura.



Prijatlji! odrodile

so trte vince nam sladkó,

ki nam oživlja žile,

srce razjásni in oko,

ki utopi

vse skrbi,

v potrtih prsih up budi! 

Komú narpred veselo

zdravljico, bratje! čmo zapét'!

Bog našo nam deželo,

Bog živi ves slovenski svet,

brate vse,

kar nas je

sinov sloveče matere!

V sovražnike 'z oblakov

rodú naj naš'ga treši gróm;

prost, ko je bil očakov,

naprej naj bo Slovencov dom;

naj zdrobé

njih roké

si spone, ki jih še težé!

Edinost, sreča, sprava

k nam naj nazaj se vrnejo;

otrók, kar ima Slava,

vsi naj si v róke sežejo,

de oblast

in z njo čast,

ko préd, spet naša boste last!

Bog žívi vas Slovenke,

prelepe, žlahtne rožice;

ni take je mladenke,

ko naše je krvi dekle;

naj sinóv

zarod nov

iz vas bo strah sovražnikov!

Mladenči, zdaj se pije

zdravljica vaša, vi naš up;

ljubezni domačije

noben naj vam ne usmŕti strup;

ker zdaj vas

kakor nas,

jo sŕčno bránit kliče čas!

Živé naj vsi naródi,

ki hrepené dočakat dan,

ko, koder sonce hodi,

prepir iz svéta bo pregnan,

ko rojak

prost bo vsak,

ne vrag, le sosed bo mejak!

Nazadnje še, prijatlji,

kozarce zase vzdignimo,

ki smo zato se zbratli,

ker dobro v srcu mislimo;

dókaj dni

naj živí

vsak, kar nas dobrih je ljudi!

Zdravljica 7. kitica Zdravljice je 

slovenska himna.

Posebna je tudi njena 

oblika. 

Je 

v obliki čaše.

https://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c
https://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c




1848 je zbral  svoje pesmi v zbirko Poezije. 

Prva naslovnica Prešernovih Poezij.



8. februarja 1849  je umrl. Pokopan je v Kranju.

8. februar je v spomin nanj  še danes slovenski kulturni praznik  (ali 
Prešernov dan).

Nagrobnik v Prešernovem gaju v 
Kranju.



POVODNI MOŽ

 Oglej si slikanico Povodni mož in prisluhni 

poeziji:

 POSNETEK 1

 Oglej si tudi lepo animacijo Povodnega moža:

 POSNETEK 2

https://www.youtube.com/watch?v=XgC5O4PHCRw
https://www.youtube.com/watch?v=FRnmrF5IMtI


Po Prešernovi smrti so njegovo podobo slikali mnogi umetniki. Znano je, da se nikoli ni 

fotografiral, zato so njegovi portreti tako različni.  

Nekaj njegovih podob:





RISARSKA DELAVNICA

 S svinčnikom nariši portret Franceta Prešerna.

 S črnim flomastrom ga lahko obrobiš.



HVALA ZA VAŠO POZORNOST

NE POZABITE, DA JE V PONEDELJEK 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK, ZATO JE 

POUKA PROST DAN!


