Pouk slovenščine v sredo, 8. aprila 2020
Rešitve včerajšnjih nalog so v spodnjem sivem okvirčku. Preverite in po potrebi popravite.
1. Zakaj pesnik pravi, da je rima odmev glasov? Pojasnite. Ker se besedi rimata od zadnjega
naglašenega samostalnika dalje, npr. glasov – zidov.
2. Zakaj pravi, da je rima glasba pri izhodu stiha? Kaj je stih? Poiščite na spletnem jezikovnem
portalu Fran. Ker besedi, ki se rimata, stojita na koncu verza in zvenita. Stih je verz.
3. S čim v drugi kitici pesnik primerja rimo? Primerja jo s papagajem.
4. Ponovno preberite pesem Spomin jezika in pobarvajte besede, ki se rimajo. Preštejte
rimane pare. Koliko jih je? Rimanih parov je sedem.
Rima je odmev glasov
od hodnikov in zidov
pesmi, zadnja, tiha
glasba pri izhodu stiha.
Včasih pa kriči kot papagaj,
ki namesto s perutnicami
leta z zvočnimi končnicami
z enega na drugi stih – in spet nazaj …
Rima je spomin jezika,
ki se po čarobni sledi
zvočnega dotika
vrne k že pozabljeni besedi
in jo reši iz tišine,
da zveni in ne premine.
5. Besedam pripišite najmanj tri rimane besede.
a) rima
b) beseda
c) korak

zima

klima

plima

abeceda

kreda

skleda

znak

vlak

čebelnjak

6. Koliko kitic sestavlja pesem Spomin jezik? Pesem ima tri kitice. Koliko verzov ima
posamezna kitica? Prvi dve kitici imata po štiri verze, tretja kitica pa ima šest verzov.
7. V spodnjih povedih z vijugasto črto podčrtajte glagole in jim določite osebo, število in čas.
Ne pozabite, neosebna glagolska oblika (nedoločnik, namenilnik) je tudi del glagola, zato
jo podčrtamo z vijugasto črto. Obkrožite neosebno glagolsko obliko. Ali gre za nedoločnik
ali namenilnik? Povedi zanikajte.
a) Rima bo kričala kot papagaj.
bo kričala: glag., 3. os. (ona bo kričala), ed., prih. (pomožni glagol biti v prihodnjiku +
opisni deležnik na -l)
Zanikana poved v prihodnjiku: Rima ne bo kričala kot papagaj.
b) Papagaja letita z zvočnimi končnicami.
letita: glag., 3. os. (onadva letita), dv. (dva papagaja letita), sed.
Zanikana poved v sedanjiku: Papagaja ne letita z zvočnimi končnicami.
c) Rima mora pozabljeno besedo rešiti iz tišine.
Neosebna glagolska oblika je nedoločnik.
mora rešiti: glag., 3. os. (ona mora rešiti), ed., sed.
Zanikana poved v sedanjiku: Rimi (dajalnik) ni treba pozabljene besede rešiti iz tišine.
Kar je v spodnjem okvirčku, mora biti prepisano v zvezku za književni pouk.
O avtorju

8. 4. 2020

Boris A. Novak (rojen leta 1953 v Beogradu) je slovenski pesnik, pripovednik in dramatik.
Črka A med imenom in priimkom je povezana z imenoma obeh staršev; oče je bil Ante
Novak, mati pa Anica Novak.
V Beogradu je preživel svoje otroštvo in dokončal osnovno šolo. Leta 1972 je maturiral v
Ljubljani, doštudiral pa je primerjalno književnost in filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze
v Ljubljani. Danes je tam zaposlen kot redni profesor za primerjalno književnost in literarno
teorijo.

Piše mladinske pesmi in igre za gledališče ter prevaja tujo poezijo v slovenščino. Novakove
pesmi so polne jezikovnih iger in humorja.
Za otroke in mladino je napisal pesniške zbirke Prebesedimo besede, Periskop, Vserimje,
Domišljija je povsod doma idr. (in druge) ter pesmarici pesniških oblik Oblike sveta in Oblike
srca, ki sta zanimivo branje tudi za nekoliko starejše. Napisal je tudi lutkovne in radijske igre
V ozvezdju Postelje, Mala in velika Luna, Prizori iz življenja stvari, Stotisočnoga idr.
Natančno preberite navodilo spodnje vaje. Rešite je do petka, 10. 4. 2020.
Vaja
1. V spodnjih povedih z vijugasto črto podčrtajte glagole in jim določite osebo, število in čas.
Ne pozabite, neosebna glagolska oblika (nedoločnik, namenilnik) je tudi del glagola, zato
jo podčrtamo z vijugasto črto. Pobarvajte nedoločnik in obkrožite namenilnik. Vse povedi
postavite v prihodnjik in jih zanikajte.
a) V Beogradu je preživel svoje otroštvo.
b) Pesnik prevaja tujo poezijo v slovenščino.
c) Mati mora pesniku skuhati kosilo.
č) Pesnikov oče je šel delat v gozd.
1.1 Spregajte glagol biti v prihodnjiku. Spomnite se pilota!
Glag. biti v prih.
1. oseba
2. oseba
3. oseba

Ednina

Dvojina

Množina

1.2 V zgornjih povedih izpišite samostalnike in jim določite spol, število, sklon. Dopišite tudi
vprašalnico za sklon. Beseda 'pesnikov' ni samostalnik. Kako se vprašate po njej?
Polona Bartol, mag. prof. slov.

