
Pouk slovenščine v četrtek, 9. aprila 2020 

 

Danes boste prebrali pesem Barčica Otona Župančiča. Poiščite jo v berilu in pesem najprej 

preberite tiho, potem pa še naglas pred družinskimi člani. Prepišite vprašanja in odgovorite 

nanja. 

 

Oton Župančič: Barčica                                                                                                          9. 4. 2020 

 

1. Koliko kitic ima pesem? 

 

2. Koliko verzov ima posamezna kitica? 

 

3. Pesem ima en sam rimani par. Izpišite ga. 

 

4. S katerimi pridevniki pesnik označuje podobe narave? Izpišite jih. 

 

5. Trije fantje se odpravljajo v svet. Kaj pričakujejo za zelenim morjem? 

 

6. Kako doživljate zadnjo kitico? Ali je slovo mladih fantov od doma žalostno?  

 

Ponovno preberite pesem. V nekaterih verzih lahko opazite, da se besede ponovijo: 

o Plavaj, plavaj barčica srebrna; 

o Ej, na barčici sedijo fantje / trije fantje mladi; 

o Tam za morjem, za zelenim morjem; 

o Trije fantje, trije fantje mladi. 

 

Kar je v spodnjem okvirčku, prepišite v zvezek. 

 

Slogovno/pesniško sredstvo, ko pesnik ponovi besede ali cele besedne zveze, imenujemo 

ponavljanje ali s tujko iteracija. Na bralca učinkuje zvočno in s pomenom.  

 

Pesnik želi torej poudariti vsebino in jo stopnjevati, npr. plavaj, plavaj – fantje si želijo, da se 

barčica ne ustavi, naj bo hitra, saj bodo le tako prišli na cilj 'onkraj morja'.  

 

Do zdaj smo spoznali pet slogovnih sredstev. V zvezek prepišite spodnjo preglednico. 

 

SLOGOVNA SREDSTVA ZNAČILNOSTI PRIMER 

ponavljanje 

ali 

iteracija 

ponavlja se posamezna beseda ali določen 

del besedila na začetku, koncu ali sredi 

verzov 

sijaj, sijaj, 

sončece 



poosebitev 

ali 

personifikacija 

stvari in živali imajo človeške lastnosti in 

sposobnosti 

prva pesem z 

mano gre, gozd 

spi 

primera 

ali 

komparacija 

primerjava dveh ali več stvari, prepoznavna je 

po rabi besed kot, ko, kakor 

svoboden kot 

ptiček na veji 

rima 
zvočno ujemanje vseh glasov od zadnjega 

naglašenega samoglasnika dalje 

žoga – noga, krt – 

vrt 

podobnoglasje 

ali 

onomatopoija 

ali 

onomatopeja 

posnemanje zvokov in pojavov iz narave 

(pesniku to uspe tako, da izbira besede z 

določenimi glasovi) 

cmok, klik, šum, 

šepet 

 

Danes je četrtek, torej imate na urniku tudi dopolnilni pouk slovenščine. V šolski e-učilnici 

najdete vaje za utrjevanje glagola. 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


