
Učni list 

Boris A. Novak: Prebesedimo … 

 

1. Kaj pesnik misli z besedo 'prebesedimo'? 

 

a) Pesnik želi nekoliko spremeniti besede. 

b) Pesnik želi izbrisati besede. 

c) Pesnik želi ustvariti popolnoma nove 

besede. 

 

3. Zakaj pesnik poziva k prebesedenju? 

 

a) Ker besede sploh ne počnejo tega, kar bi 

morale. 

b) Ker so besede predolge. 

c) Ker so besede preveč zapletene. 

2. Katere besede so po pesnikovem mnenju 

dolgočasne? 

 

a) Besede iz drugih jezikov. 

b) Besede z veliko črkami. 

c) Stare in odrasle besede. 

 

4. Kaj počnejo prebesedene besede? 

 

a) Jejo med. 

b) Pojejo. 

c) Zvonijo. 

5. Pesnik bi stare besede rad prebesedil, torej bi jih rad spremenil, popravil v zanimivejše. 

Dopišite, v kaj bi spremenil besede iz pesmi. Pripišite, kaj nove besede počnejo. 

 

budilka zzzbudilka 

 

Popravljena beseda zzzbudilka zzzvoni kot zzzmešana. 

 

medved medjed  

 

Požrešna beseda za medjeda je sklede in sklede meda. 

 

policaj  palicaj   

 

Postavni besedi palicaj pa ob pasu res visi – palica. 

 

6. V sedmi kitici vam pesnik ponuja, da še sami tvorite svoje nove besede. Poskusite. 

  

Po smislu. 

 

7. Spodnje verze dopolnite z manjkajočo besedo. 

 

Kajti, te odrasle, stare besede / so blede kot krede / in dolgočasne kot grde sosede! 

 



Beseda, ki ste jo vpisali, je kot (veznik). Z njo na osnovi podobnosti primerjamo dve stvari 

med seboj. 

 

Kako imenujemo tako slogovno sredstvo? Primera ali komparacija. 

 

8. Iz pesmi izpišite poosebitve ali personifikacije. 

 

Kajti, te odrasle, stare besede / so blede kot krede / in dolgočasne kot grde sosede!  

 

Stare besede ne pojejo. / Stare besede le papir jejo. 

 

Tako stara beseda budilka sploh ne zvoni. / In stara beseda medved sploh ne je meda. / 

Stara beseda policaj pa namesto palice / v roki drži – polico! 

 

Popravljena beseda zzzbudilka zzzvoni kot zzzmešana! / Požrešna beseda za medjeda je 

sklede in sklede meda! / Postavni besedi palicaj pa ob pasu res visi – palica. 

 

Te prebesedene besede pojejo, pojejo! 

 

9. Iz tretje in četrte kitice izpišite besede, ki se rimajo. 

 

Besede, krede, sosede, pojejo, jejo. 

 

10. Kakšna oblika pesmi je Prebesedimo? 

 

a) Gre za klasično obliko pesmi, v kateri imajo vse kitice enako število verzov. 

b) Gre za svobodno obliko pesmi, v kateri imajo kitice različno število verzov. 

 


