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OGLED MESTA KRANJOGLED MESTA KRANJ

V torek, 27.03.2012,  smo si ogledali mesto Kranj. Zjutraj, ob 8V torek, 27.03.2012,  smo si ogledali mesto Kranj. Zjutraj, ob 8.20, smo se .20, smo se 
zbrali pred zbrali pred ššolo in odolo in odššli. Do mesta Kranj smo hodili 20 minut. Ko smo prili. Do mesta Kranj smo hodili 20 minut. Ko smo priššli v li v 
Kranj, smo najprej imeli delavnice v muzeju. Delali smo oblaKranj, smo najprej imeli delavnice v muzeju. Delali smo oblaččila iz ila iz žživalske ivalske 
kokožže, s kamnom smo mleli pe, s kamnom smo mleli pššenieniččna zrna v  moko in izdelali orona zrna v  moko in izdelali orožžje iz je iz 
kamene dobe. Z vrtenjem palice smo poskusili  prikamene dobe. Z vrtenjem palice smo poskusili  prižžgati ogenj. gati ogenj. 
Po malici  smo si ogledali mesto Kranj. Imeli smo pet vodiPo malici  smo si ogledali mesto Kranj. Imeli smo pet vodiččev. To so bili ev. To so bili 
uuččenci devetih razredov. Najprej smo enci devetih razredov. Najprej smo ššli do cerkve na Pungertu in videli li do cerkve na Pungertu in videli 
obzidje. Sprehodili smo se do gradu obzidje. Sprehodili smo se do gradu KiselsteinKiselstein. Nekaj . Nekaj ččasa smo hodili po asa smo hodili po 
konjski ulici. To je ulica, kjer so vkonjski ulici. To je ulica, kjer so vččasih prodajali podkve. Nismo si pozabili asih prodajali podkve. Nismo si pozabili 
ogledati obogledati obččino, galerijo in glavno cerkev. Zahvalili smo se vodiino, galerijo in glavno cerkev. Zahvalili smo se vodiččem in odem in odššli li 
v muzej na ogled stalne razstave v muzej na ogled stalne razstave ŽŽelezna nit. V muzeju smo si ogledali kosti elezna nit. V muzeju smo si ogledali kosti 
mamuta, ki so ga namamuta, ki so ga naššli v  li v  ČČukovi jami. Vodiukovi jami. Vodiččka nam je pokazala kakka nam je pokazala kakššne so ne so 
bile hibile hišše v kameni dobi, videli smo razlie v kameni dobi, videli smo različčne predmete iz bronaste in ne predmete iz bronaste in žželezne elezne 
dobe, amfore, denar, orodobe, amfore, denar, orožžje iz obdobja Rimljanovje iz obdobja Rimljanov……
Na koncu smo se fotografirali pred PreNa koncu smo se fotografirali pred Preššernovim kipom. ernovim kipom. 

GaGaššper Rogelj, per Rogelj, 5.f5.f



Delavnice Kamena dobaDelavnice Kamena doba











Po Kranju so nas vodili Po Kranju so nas vodili devetodevetoššolciolci..



Ogledali smo si stalno razstavo Ogledali smo si stalno razstavo 
ŽŽelezna nit.elezna nit.





Uredila: Andreja DobreUredila: Andreja Dobre
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