
8 februar –  Prešernov dan 

Kovanec za 2 evra

Prešernov spomenik 
in ulica v Kranju

Prešernov trg 
v Ljubljani

Drži ali ne drži? Obkroži ustrezno. 
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Prešeren je umrl 8. februarja. DRŽI NE DRŽI

Prešernov dan se imenuje tudi slovenski kulturni praznik.  DRŽI NE DRŽI

8. kitica Zdravljice je slovenska himna. DRŽI  NE DRŽI

Prešeren je pisal samo ljubezenske pesmi. DRŽI NE DRŽI

Prešeren je pisal pesmi v slovenščini.  DRŽI NE DRŽI
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Zakaj je Prešeren največji slovenski pesnik? Preberi.

1

Zagotovo vsak od nas pozna vsaj eno Prešernovo pesem. Najbolj prepoznavno slišimo 
na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, ko po številnih kulturnih ustanovah v 
Sloveniji zadoni slovenska himna: sedma kitica Prešernove Zdravljice. Povodni mož, 
pesem o prevzetni Urški, je ena prvih Prešernovih pesmi. Veliko njegovih pesmi je 
navdihnila ljubezen do prijateljev in slovenskega naroda, predvsem pa neuslišana 
ljubezen do Primičeve Julije. Njej je posvetil ljubezensko pesnitev Sonetni venec.

Prešeren je bil zelo izobražen človek in izobraženci so tedaj govorili nemško. 
Slovenščina je bila jezik preprostih ljudi in je niso uporabljali v pesmih in romanih. 
Prešeren pa se je odločil drugače: zahtevne pesniške oblike je imenitno prenesel 
v slovenski jezik.  S tem je dokazal, da je tudi slovenščina lahko jezik vrhunskih 
pesnikov in pisateljev. Dandanes Prešernova podoba krasi trge in kovance, po njem so 
poimenovane ulice, na dan njegove smrti pa praznujemo Prešernov dan.



Dopolni oziroma nariši Prešernov obraz po Ernestininem opisu.

Prešernova hči Ernestina se takole spominja svojega očeta:
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Njegov obraz je bil zdravo rdeč in nekoliko zagorel od sonca. Čelo je bilo belo in ne 
previsoko, ker je bil zelo bujnih las. Njegovi lasje so bili mehki, daljši in temno rjavi, 
skoraj črni. Imel je bolj majhne, sive oči. Obrvi je imel svetle in košate, nos podolgovat 
in zakrivljen. Usta je imel majhna, zgornja ustnica je nekoliko molela prek spodnje. 
Brado je imel okroglo s plitvo jamico. 
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