Pouk slovenščine v sredo, 1. aprila 2020
Vse, kar se zgodi prvič, je nepozabno. Kaj vse ste doživeli prvič in se vam zdi nepozabno?
Danes bomo obravnavali Zajčevo pesem, ki je ne boste našli v berilu. Prilagam jo v spodnjem
okvirčku. Prosim, da jo natisnete in prilepite ali prepišete v zvezek za književni pouk.
Uporabite modro in rdeče pisalo. Pesem najprej preberite tiho, nato pa še naglas pred
družinskimi člani, lahko tudi pred ogledalom.
Dane Zajc: Moja prva pesem

1. 4. 2020

Prva pesem je kot prva ljubezen:
s prvo ljubeznijo molčimo na štiri oči,
v prvi ljubezni ne znamo šteti do tri
in prva ljubezen se rima samo na bolezen.
Svojo prvo pesem sem skrival pred bratom,
pred sestrama, mamo in atom.
Moja prva pesem je v vojski zgorela,
vojska nam zmeraj pusti veliko, veliko pepela.
Prva ljubezen nas v spominih obišče,
ko nam sivijo lasje.
Prva pesem z mano gre.
In kadar sama sva, njen glas, zaupen in tih
zašepeta iz prve pesmi okorni stih.
Natisnite in prilepite ali prepišite spodnja vprašanja in definicijo novega slogovnega sredstva
v zvezek za književni pouk. Na vprašanja tudi odgovorite.
1. S čim avtor primerja svojo prvo pesem?
2. Kaj menite, zakaj je avtor svojo prvo pesem skrival pred bratom in sestrama?
3. Kako razumete verz 'vojska nam zmeraj pusti veliko, veliko pepela'? Razložite v eni povedi.
3.1 Katera beseda se v tem verzu ponovi? Kaj mislite, zakaj se je pesnik odločil za ponavljanje
ravno teh dveh?
4. V besedilu podčrtajte verz, ki odgovori na vprašanje, kdaj nas obišče prva ljubezen.

5. Koliko kitic ima Zajčeva pesem? Imajo vse kitice enako število verzov?
Poosebitev ali personifikacija je slogovno sredstvo, s katerim neki neživi stvari ali pojmu
pripišemo človeške lastnosti, npr. novo jutro se je prebujalo (jutro običajno nastane, prebuja
se človek) ali njegovo srce je zapelo od veselja (če smo razburjeni, naše srce bije hitreje in v
resnici ne poje).
6. Iz zadnje kitice pesmi izpišite dve poosebitvi.
V spodnjem sivem okvirčku so rešitve včerajšnje vaje.
1. V spodnji povedi obkrožite samostalnike in jim določite spol, število, sklon (in
vprašalnico). Z vijugasto črto podčrtajte glagol (osebno in neosebno glagolsko obliko) in mu
določite osebo, število in čas. Pobarvajte nedoločnik. Poved postavite v prihodnjik, nato pa
jo še zanikajte.
Numizmatiki so morali narediti najmanjši kovanec na svetu.
numizmatiki: sam., m. sp., mn., imenovalnik, kdo/kaj
kovanec: sam., m. sp., ed., tožilnik, koga/kaj
(na) svetu: sam., m. sp., ed., mestnik, (na) kom/čem
so morali narediti: glag., 3. os., mn., preteklik
Numizmatiki bodo morali narediti najmanjši kovanec na svetu.
Numizmatikom ne bo treba narediti najmanjšega kovanca na svetu.
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