
SLJ 7. b, 7. c 

(Dela je za 4 šolske ure, kolikor imate na urniku – razporedite si lahko poljubno.) 

PON: 

V zvezek dopolnite zapis pod naslovom Poved, stavek, stavčni členi  - poglejte prilogo 2 (PP-
projekcija) in dopolnite, kar vam manjka (stavčni členi). 

Naredite vaje (priloga 3). 

TOR: 

Sedaj se bomo podali na obravnavo umetnostnih besedil, in sicer poezije. Ali ste vedeli, da 21. 
3. obeležujemo svetovni dan poezije? V počastitev tega in uvod v našo snov naj VSAK NAPIŠE 
PESEM: imeti mora vsaj 4 kitice (ena kitica pa vsaj 3 verze), rima ni obvezna, besedišče naj bo 
čim bolj bogato (okrasni pridevniki, metafore, poosebitve, primere ...). Tema je poljubna, 
bodite izvirni, kreativni (možni predlogi za temo: pomlad, koronavirus, učenje doma ...). Na ta 
način bomo hitro ponovili osnovne značilnosti pesmi. 

Pesem napišite na računalnik in jo pošljite svoji učiteljici po elektronski pošti. 

SRE, ČET: 

Danes bomo obravnavali pesem Toneta Pavčka - Pesem. 

Najprej na spletu poišči nekaj podatkov o življenju in delu pesnika ter jih zapiši v zvezek (naslov 
TONE PAVČEK). 

Na glas preberi Pavčkovo pesem, ki nosi naslov Pesem (berilo str. 130). 

Vsebinska in oblikovna razčlemba (ZAPIŠI V ZVEZEK; ponekod so v oklepajih predvidene 
rešitve; poskusi oblikovati najprej svoj odgovor): 

- Zunanja zgradba: Koliko je kitic? Koliko je verzov v posamezni kitici? 

- Kakšna je tema pesmi? (TEMA: to kar je postavljeno kot temeljni problem oz. 
vprašanje, ki ga delo postavlja pred nas). 
O čem pesnik ves čas govori? 

- 1.KITICA: Kdaj je pesem prava? (Ko se piše in bere sama.) Kako je napisana taka pesem? 
(spontano, po navdihu ali inspiraciji). Kaj predstavlja rana? Kaj pa roža? (žalost – 
veselje). Zakaj pesnik omenja mamo? (Mama skrbi za svoje otroke, pesnik pa za svoje 
besede). 
Katera retorična figura je v kitici? (PRIMERA /KOMPARACIJA( pesem je kakor mama), 
PRENESENI POMEN/METAFORA (rana – žalost, trpljenje; roža – lepota, sreča). 

- 2.KITICA: Kdaj se piše prva prava pesem? (zjutraj, čez dan). Zakaj pesnik v tretjem verzu 
zapiše: »… kadar se piše seveda…«? (ker se ne ve, kdaj se bo pisala). Kaj pomeni, da se 
pesem piše, kadar ni moči srcu biti nič drugega kakor beseda in vsebeseda.«?  Ali veš 
kaj pomeni beseda VSEBESEDA, NIČBESEDA? Misliš, da bi ju našli v SSKJ-u? Take besede 



imenujemo neologizmi. Neologizme ustvarjajo pesniki čisto na novo. To pomeni, da so 
to čisto nove besede, ki prej še niso obstajale. 

- 3.KITICA: Kaj hoče povedati pesnik v prvem verzu? (Da se ti mora posrečiti – prenesen 
pomen) 

Kdaj beseda ostane beseda? (dati nekomu besedo, obljubiti kaj). Kaj pomeni, da ti kdo 
ukrade besedo? (da prelomi obljubo). Kaj pomeni, da beseda propade med 
ničbesedami? (prazne besede, ne misliš resno). V kitici poišči protipomenke. 

PREPIS V ZVEZEK 

Lirska pesem: pesem, v kateri pesnik izpoveduje svoja čustva in misli, je lirska pesem in 
tako pesništvo se imenuje lirika. Pri Grkih so besedilo in napev te vrste pesmi spremljali z 
brenkanjem na liro, preprosto glasbilo s strunami, in od tod tudi ime. 

ODGOVORI: Kako pravimo ujemanju glasov? (rima) 

Je pesem rimana? 

Poiščite rimane dvojice v Pesmi. 

PREPIS V ZVEZEK 

Rima je ujemanje zlogov od zadnjega poudarjenega samoglasnika naprej. 

USTVARJALNA NALOGA: 

Napišite, ustvarite kratko pesem z naslovom Moja pesem. V njej uporabite eno »večbesedo« 
(izbor po svojem mnenju) in ničbesedo (npr. kanta). 

Pesem pišite na posebne lističe, ki jih boste oddali, ko se vrnemo v šolo; če želite, pa jih lahko 
pretipkate in pošljete svoji učiteljici po elektronski pošti. 
 


