
25. 3.-27. 3. 

SRE, 25. 3. 

Pozdravljeni, 

ob obravnavi besedila numizmatiki smo spoznali pojma KITICA in VERZ. Kaj je že 

to ??? 

Tudi danes ostajamo pri POEZIJI ali PESNIŠTVU, in sicer pri pesmici z naslovom 

Pokrajina, ki je v berilu na strani 76. 

Za začetek jo nekajkrat preberi. Kaj zaznaš ob prebiranju? Zlogi zadnjih besed se 

ujemajo, ali pravimo, da se besede RIMAJO: blESKA – Peska, slAMIC – Jamic … 

Zapis v zvezke 

Stojan Tarapuza: POKRAJINA 

Pesem je nekaj posebnega, saj »opisuje« bogastvo narave, oziroma želi 

povedati, kako pesnik dojema svet okoli sebe. Nad pokrajino je navdušen. 

Preberi besedilo še enkrat in razmisli, kaj sporočata zadnja dva verza. 

Rima je zvočno ujemanje glasov v besedah, od zadnjega naglašenega 

samoglasnika dalje. 

Najpogosteje so rime na koncu verza. 

Sedaj pa vi poskusite poiskati rime na besedo  HVALA ali katerokoli drugo, kot 

naprimer: 

"Hvala" je dejala 

in se mi smejala, 

ko je zadnjič pomahala 

in se v širni svet podala. 

 

NALOGA: Poskusite sestaviti nekaj verzov in izdelke pošljite do petka na moj 

E-naslov. 

 

 



ČET, 26. 3. 

Ja, postajate že pravi učenjaki, sedaj namreč poznamo že pojme KITICA, VERZ, 

RIMA – pa vseeno ponovimo, kaj je že to???? Danes bomo dodali še kakšen 

izraz. Tudi danes odprite berilo na str. 158, kjer je besedilo Borisa A. Novaka: 

Zzzbudilka. Ali je berilo obiskal tiskarski škrat ali je kaj drugega? 

Besedilo nekajkrat preberi, pa razmisli, zakaj se zzzz-ji  ponavljajo? 

Ti je pesem všeč?  

Kdo je tisti, ki ga zbuja zoprna budilka? Kaj meniš, ali avtor besedila rad vstaja 

zgodaj? Kaj bi rad počel tisti, ki ga zbuja budilka? V kaj jutranji zaspanec 

preimenuje budilko? Je zzzbudilka tudi tebi grozna? S čim pesnik primerja 

budilko v 1. kitici? Kaj »zaspanetu« govori budilka? Ali budilka res govori? NE 

 

Zapis v zvezke:  

Boris A. Novak: Zzzbudilka 

V zvezek napiši odgovore na obarvana vprašanja, nato nadaljuj naslednji zapis: 

Pesnik je neživemu (v naši pesmi je to ura) pripisal lastnosti, ki jih imamo 

ljudje, zato pravimo, da je neživo POOSEBIL. Takšnemu pesniškemu sredstvu 

rečemo POOSEBITEV ali s tujko PERSONIFIKACIJA. 

 

PET, 27. 3.  

Še zadnje srečanje v tem tednu. Danes bomo ponovili pojme: VERZ, RIMA, 

KITICA, POOSEBITEV – PERSONIFIKACIJA  

in zapisali nekaj podatkov o Borisu A. Novaku.  

Boris A. NOVAK 

(Beograd, 1953-      ) 

Otroštvo je preživel v Beogradu, kjer je tudi dokončal osnovno šolo. Črka A 

med imenom in priimkom je povezana z imenoma obeh staršev;( oče je bil 

Ante Novak, mati Anica Novak) Boris A. Novak je leta 1972 maturiral v 

Ljubljani, študiral primerjalno književnost. Delal je kot dramaturg, 

urednik literarne revije za otroke, 2007 pa je postal redni profesor na 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Osnovna_%C5%A1ola
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ante_Novak
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anica_Novak&action=edit&redlink=1


Filozofski fakulteti. Izvoljen je bil za izrednega člana  SAZU (Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti). 

Več njegovih zbirk in pesniških izborov je prevedenih v tuje jezike, prevaja 

tudi sam. 

Poezija za otroke 

 Prebesedimo besede!,  
 Domišljija je povsod doma, 
 Periskop,  
 Vserimje. 

Lutkovne in radijske igre za otroke 
 V ozvezdju Postelje, 
 Prizori iz življenja stvari,  
 Nebesno gledališče  ter Mala in velika luna 

Pravljice 
 Nebesno gledališče  
 Mala in velika Luna. 

Za ta teden bo to vse, ostanite zdravi. 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/SAZU

