
SPREHOD SKOZI 
STARO MESTNO JEDRO



»Najprej je bila nemška hiša, tam je bil 
začetek mesta Brežic.«



»Mi je bilo zanimivo, ko sem slišal, zakaj so 
gradili hiše skupaj.«







»Zanimivo je tam, ko smo videli od daleč grad. 
Zato, ker je čisto ravno in se vidi grad.«

»Cerkev se ne drži nobene hiše, je župnik imel 
veliko denarja in je kupil veliko zemlje.«





»Cesta je bila iz kamnov.«



»Videli smo zviti dimnik, je bila tam lekarna. Pa 
lep balkon na enih hišah, ko so imeli veliko 
denarja, so lepe delali.«



»Šli tam, ko je župan včasih delal (Mestna hiša).«









»Vodovodni stolp je visok, notri je krožila voda 
iz visokega dol, da je imela voda pritisk.«





»Videli smo obzidje, zaščitili so mesto, da 
niso prišli nasprotniki.«









»Meni je bilo zelo dobro, ko smo bili v Viteški 
dvorani. «



»Za malico so mojstri in delavci jedli jabolka in 
kruh.«

»Delali so od ponedeljka do sobote. Zgodaj so 
se zbudili. Delali so od jutra do noči.«





»Ljudje so bili oblečeni v srajce, pa hlače, 
suknjič in klobuke. Gospe so imele kikle –
cele.«







»Obrtniki so bili pošteni, niso kradli in so 
dobro delali. Če je bilo treba kaj hitro narediti 
so delali tudi celo noč.«







» Čevljar dela čevlje iz usnja.«



»Tam je bil tudi šivalni stroj za čevlje. Je črn. 
Poganja se s tistim volanom – ročajem.«



»Čevljar je zavil usnje okoli kopita, pol se je pa 
naredil čevelj. Odspod je dal podplate.«



Oblikovanje gline













Risanje s kemičnim 
svinčnikom



Risanje s svinčnikom



Risanje z ogljem



Risanje in slikanje s čopiči in vodenimi barvami





Ustvarjanje z odpadnim 
materialom









Igra z lesenimi kockami





Ogled razstave







Pri županu











Spoznavanje in 
fotografiranje 

znamenitosti s starši



»To je nemški dom. Tu so bila vrata za mesto. 
Mi je lepi ta dom.«



»Vodnjak želja. Pri nemški hiši stoji.«



»Cesta je iz kamnov. Mi je všeč takšna!«



»To je slovenska hiša. To vem po barvi!«



»Stare stavbe sem slikala, veliko jih je in so 
lepe vse.«



»Cerkev je to, je meni lepa. Ona se ne drži 
drugih hiš.«



»Lepo, staro okno. Ima okraske. In ima takšne 
črtice na oknih.«



»To je mestna hiša. Je bil včasih župan tam. 
Ima uro in balkon.«







»Tu je sedaj župan. In moja mami je tu v službi. 
Pa zastave so.«



»Zanimiva, stara črna vrata so mi bila to. So na 
kašči, tam so hrano spravljali.«



»Na kašči je to okno. Notri je luknja, pa čudno 
smrdi.«







»Je to tudi grad. In ura, da ko sije sonce kaže 
čas. Ne vem, kako se ji reče. Pa ena stara vrata 
so.«



»Grad. Mi je všeč. Ima okna, lepi mi je bil in 
sem ga slikala. Mami je rekla, če bom grad 
slikala. Sem rekla da ja in sem ga. Sem vse jaz 
slikala.«



»To je grad. Ker raziskujemo o Brežicah sem ga 
slikala. Ker je zelo star – ampak prej nisem 
vedela, da je tako star. Potem, ko raziskujemo 
o Brežicah, sem to izvedela. Zato sem ga 
slikala.«



»To sem jaz vodovodni stolp fotografirala. In to 
je Gasa, tam je stolp na začetku. Pa nekaj so 
tam včasih prodajali. Na tej Gasi.«



»To je Gasa. Najprej sem šla po tej ulici. Bratec 
ni vedel za ulico Gasa. Sem mu jaz povedala.«



»To je obzidje in vrata. Me zanima, kdo je šel 
tam noter. So čudna vrata«



»To ja vsi poznajo! Je vodovodni stolp.«



„BREŽICE SO ZATO, 


