
VKLJUČEVANJE SLIK V HTML DOKUMENTE 
 
1. Naredili boste pet spletnih strani. Vseh pet boste shranili v mapo 
spletna, ki naj se nahaja v vaši mapi na naslovu My Documents/vaša 
mapa/spletna. 

2. Na prvi strani, ki jo boste shranili v mapo spletna in jo poimenovali 
kazalo, boste izdelali tabelo, kot je videti spodaj. Naj ne bodo vidne 
obrobe tabele. Slikice, ki se nahajajo ob vsaki izbiri v tabeli najdete in 
prenesete s spletne strani http://www.preseren.net/slo/! 

 

KAZALO 
   Uvod 
   Življenje 
   Dela 
   Za šolarje 
   Zanimivosti 
   Iskanje 
   Povezave 
   O avtorjih 

 

 
3. Naslednjo stran boste tako kot prejšnjo shranili v mapo spletna in jo 

poimenovali uvod. Na njen izdelajte tabelo, kakršno vidite spodaj. 
Naj obrobe ne bodo vidne. Slike dr. Franceta Prešerna najdete na 
naslovu http://www.preseren.net/slo/2-7_upodobitve.asp  

 

 

France Prešeren je mit, in mite je treba jemati z rezervo. Pri tem sploh nimamo v mislih 
literarne vrednosti in pomena njegovih del, oboje je nesporno in morda včasih celo premalo 
vrednoteno, marveč izključno (pre)pogoste poskuse olepševanja Prešernovega življenja. 
Pravzaprav olepševalcev Prešernove podobe niti ni težko razumeti. Njegova poezija, čista, 
suverena in v svoji daljnosežnosti brez dvoma večna, je v kričečem nasprotju z njegovim 
bednim in nadvse nesrečnim življenjem. Ta težko razumljivi prepad je nam, redoljubnim in 
povečini ubogljivim Slovencem, no, predvsem generacijam pred nami, povzročal tolikšno 
nelagodje, da s(m)o se raje zadovoljili z mitom o Prešernovi neizmerni dobroti, mehkobi, 
romantični zasanjanosti, svobodomiselnosti in nepodkupljivi načelnosti, če o telesni 
privlačnosti - valoviti črni lasje, sive oči, mehka usta, odločna hoja ... - niti ne govorimo. 
Nekakšen super Prešeren torej.  

  

  

Pa ni bilo čisto tako; podatkovna zbirka o dejanskem pesnikovem življenju je razmeroma 
skromna in nezanesljiva; eden pomembnejših virov so, recimo, spomini pesnikove hčere 
Ernestine, ki ji je bilo, ko je Prešeren umrl, komaj dobrih šest let. Ali pa spomini pesnikove 
najmlajše sestre Lenke, ki se je rodila leta 1811, ko je France že živel pri stricu na Kopanju 
in se pripravljal na vpis na normalko v Ribnici, domov v Vrbo pa je prihajal le med 
počitnicami, pa še to ne prav pogosto. Tudi o pesnikovi zunanji podobi ne moremo 
objektivno soditi; ne obstaja niti en zanesljiv portret Franceta Prešerna. Številne upodobitve 
so nastale na osnovi opisov in pričevanj sodobnikov. In vendar je virov dovolj, da lahko 
ugotovimo, da naš največji pesnik nikakor ni bil takšen, kot so o njem pripovedovali 
zapovedani učni načrti in sfrizirani opisi literarnih zgodovinarjev. Prešeren še zdaleč ni bil 
vzorna osebnost, prej nasprotno. Pa saj to sploh ni pomembno: ni pomembno, kaj Prešeren 
ni, pomembno je, kaj je. In tu ni dvoma: Prešeren je največji slovenski pesnik. To priznanje 
je največ, kar lahko naredimo v njegov spomin. Če pa bomo kdaj v njegovem imenu 
izpraznili kakšno kupico, France zanesljivo ne bo imel nič proti. Na zdravje! 
 

  

  
Boštjan Lajovic 

  

 

 



4. Naslednjo stran shranite v mapo spletna in jo poimenujte zivljenje. 
Na njej bo, tako kot na prejšnjih dveh tabela, katere obrobe ne bodo 
vidne.  

 

  Otroška leta v Vrbi in pri stricih, šolska leta v Ljubljani 
  

1821-28   Študijska leta na Dunaju  
  

1824-27   Prvi pesniški poskusi 
  

1828   Prešeren nastopi prvo službo v Ljubljani 
  

1830   Matija Čop se vrne v domovino 
  

1833   Prešeren spozna Julijo Primic 
  

1835   Življenje ječa ... 
  

1836   Leta dvomov in iskanj, pojavi se Ana Jelovšek 
  

1839   "Delam sedem ur, da lahko dve uri pijem" 
  

1843   Novi časi, doba Bleiweisa, oblast dovoli tisk Poezij 
  

1846   Naposled samostojni odvetnik 
  

1848-49   Hiranje in smrt v Kranju 
  

1849-....   Priznanje in slava  

 

 
 



5. Naslednjo stran shranite v mapo spletna in jo poimenujte dela. Na 
njej bo, tako kot na prejšnjih tabela, katere obrobe ne bodo vidne. Ni 
treba podčrtati besedila, pišite kar z običajno pisavo! 

 
Sem dolgo upal in se bal 
 
 
PESMI 
Strunam 
Dekletam 
Pod oknam 
Prošnja 
Kam? 
Ukazi 
K slovesu 
Sila spomina 
Zgubljena vera 
Mornar 
Soldaška 
Zdravljica 
V spomin Valentina Vodnika 
V spomin Andreja Smoleta 
Od železne ceste 
Zapušena 
Nezakonska mati 
Pevcu 
 
BALADE IN ROMANCE 
Hčere svet 
Učenec 
Dohtar 
Turjaška Rozamunda 
Judovsko dekle 
Zdravilo ljubezni 
Lenora 
Povodni mož 
Prekop 
Neiztrohnjeno srce 
Ribič 
Ženska zvestoba 
Orglar 
 
 
RAZLIČNE POEZlJE 
Zvezdogledam 
V spomin Matija Čopa 
Nova pisarija 
Prva ljubezen 
Slovo od mladosti 
Glosa 
Zabavljivi napisi 
  Predgovor in zagovor 
  Vzrok nezlatega veka 
  Novi Pegazus 
  Čebelice pušíčarjam 
  Čebelice pravljíčarjam 
  Čebelice šestomerjovcam 
  Čebelice pesmam brez s in c 
  Čebelice pevcam letnih časov 
  Lesničnjeku in Levičnjeku 
  Préd pevcu, pótlej homeopátu 
  Čebelarju 
  Vodnik 
  Ravnikarju 
  Abecedárju 
  Ahaceljnovim pesmam 
  Nekim pevcam duhovnih pesem 
  Krempeljnu 
  Izdajavcu Volkmera fabúl in pesem 
  Novičarjam 
  Kopitar 
  Daničarjam  
  Bahači četvero bolj množnih 
    Slave rodov 
  Narobe Katón 
  Pričujoče poezije 

GAZELE 
Pesem moja je posoda  
  tvojega imena 
Oči sem večkrat prašal, ali smem 
Žalostna komú neznana je resnica,  
  de jo ljubim 
Draga! vem, kako pri tebi me  
  opravljajo ženice 
Med otróci si igrala, draga! lani  
  -- čas hiti 
Al bo kal pognalo seme,  
  kdor ga seje, sam ne ve 
Kdor jih bere, vsak drugači  
  pesmi moje sodi 
 
 
SONETJE 
Očetov naših imenitne dela 
Vrh sonca sije soncov cela čéda 
Tak kakor hrepení oko čolnarja 
Dve sestri videle so zmoti vdane 
Kupído! tí in tvoja lepa starka 
Je od vesel'ga časa teklo leto 
Sonetni venec 
    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 pogrešvál 
    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 
  Magistrale 
Ni znal molitve žlahtnič trde glave 
Sanjalo se mi je, de v svetem raji 
Velíka, Togenburg! bila je mera 
Bilo je, Mojzes! tebi naročeno 
Na jasnem nébi mila luna sveti 
Marsktéri romar gre v Rim, 
  v Kompostélje 
Zgodi se včasih, de muhamedani 
Oči bile pri nji v deklet so sredi 
Kadar previdi učenost zdravnika 
Odprlo bo nebo po sodnem dnevi 
Zabavljivi sonetje 
  Al prav se piše kaša ali kasha 
  Ne bód'mo šaloberde! Moskvičánov 
  Apel podobo na ogled postavi 
Sonetje nesreče 
  O Vrba, srečna, draga vas domača 
  Popotnik pride v Afrike pušavo 
  Hrast, ki vihar na tla ga  
    zimski trešne 
  Komúr je sreče dar bila klofuta 
  Življenje ječa, čas v nji rabelj hudi 
  Čez tebe več ne bo,  
    sovražna sreča! 
Memento mori 
Matiju Čopu 
 
 
KRST PRI SAVICI 
Uvod 
Krst 

 
 



 
 
6. Naslednjo stran shranite v mapo spletna in jo poimenujte solarji. Na 

njej bo, tako kot na prejšnjih tabela, katere obrobe ne bodo vidne. 
Dodajte ob vsakem vprašanju (v sosednji stolpec) po eno Prešernovo 
sliko (prej smo omenili, kje jih najdete)!  
... kar bi morali vedeti!   

  1. Kdaj in kje se je rodil Prešeren? 
Leta 1800 v Vrbi na Gorenjskem.  

2. Kdaj in kje je umrl? 
Leta 1849 v Kranju.  

3. Kako se je reklo domači hiši? 
Pri Ribičevih.  

4. Kateri študij je kljub želji staršev in stricev odklonil in katerega je 
izbral? 
Duhovniški, odločil se je za pravo.  

5. Kje se je šolal in kateri poklicni naslov je dosegel? 
Na Dunaju, doktor prava.  

6. Kateri izobraženi prijatelj je bil njegov literarni svetovalec? 
Matija Čop.  

7. Navedi pesnitev, ki opeva lepoto Bohinja in Bleda, uvodni sonet pa 
je posvečen Matiji Čopu. 
Krst pri Savici.  

8. Kaj je sonet? 
Lirska pesem z dvema štirivrstičnicama in dvema trivrstičnicama. Verz je 
laški enajsterec, rima pa oklepajoča.  

9. Navedi naslov pesniške zbirke. 
Poezije.  

10. Iz katere balade so verzi? "Le urno, le urno obrni pete! / Le urno, 
le urno, ker pozno je že!" 
Iz Povodnega moža.  

11. Kdo je Primicova Julija? 
Dekle, ki jo je Prešeren ljubil in opeval.  

12. V katerem ciklu sonetov je Juliji namenjen akrostih ali posvetilo? 
V Sonetnem vencu.  

13. Eden izmed Sonetov nesreče govori o Prešernovi rojstni vasi. 
Kateri? 
O Vrba, srečna vas domača.  

14. Del katere pesmi je danes slovenska himna? 
Zdravljice.  

15. Navedi himnično kitico. 
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!  

 

 


