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Izraz song označuje peto pesem, popevko in izhaja iz 
angleškega glagola - to sing.



• Izberi pravilno trditev in zapiši poved v zvezek.

1. Besedilo sodi po obliki v: 

a) dramatiko b) prozo c) poezijo,

saj je pisano v:  

a) vezani besedi b) nevezani besedi.

2. Pesem je po zvrsti: 

a) epska b) lirska c) lirsko-epska,

saj pesnik v njej predstavlja:

a) dogodke iz življenja

b) svoj odnos, misli, občutja do ljubezni.



3. Tema pesmi je: 
a) ljubezenska b) domovinska c) socialna,
saj govori o:
a) ljubezni
b) ljubezni do domovine
c) razliki med revnimi in bogatimi. 
4. Opiši zunanjo zgradbo pesmi:
število kitic: _______
dolžina kitic:___________ ime kitice: ________
dolžina verzov: _________ zlogov 
(Kitica je sestavljena iz verzov/vrstic/stihov.
Zlog vsebuje samoglasnik.)



PREPIŠI!

RIMA ALI POLNI STIK: je zvočno ujemanje glasov 
ZADNJIH BESED V VERZU od zadnjega 
naglašenega zloga naprej.

• Iz 1. in 2. kitice izpiši besede, ki se rimajo.

Rimo označimo s črkami. Isto črko pripišemo 
besedi, ki se zvočno ujema z drugo besedo.

stvar A

ljubezen B PRETRGANA RIMA (prisotna                      

samo C le v sodih verzih /vrsticah).

bolezen B



PREPIŠI IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA!

4. Pesniška sredstva:

PRIMERA ALI KOMPARACIJA PRIMERJA DVE 
STVARI, POJAVA ZARADI NEKE SKUPNE 
LASTNOSTI, PODOBNOSTI. Največkrat jo 
prepoznamo po veznikih: KOT, KAKOR.

a) S čim pesnik primerja ljubezen? 

b) Na podlagi česa ju lahko primerja (kaj jima je 
skupnega)? 

Kako imenujemo to pesniško sredstvo? 



PREPIŠI IN REŠI NALOGI!

GOVORNIŠKO ALI RETORIČNO VRAŠANJE je 
vprašanje, kjer je odgovor že vnaprej znan, nanj 
odgovora ne pričakuješ. Prepoznaš ga po 
VPRAŠAJU.

b) Izpiši retorično / govorniško vprašanje.

NAGOVOR ALI APOSTROFA je nagovarjanje 
odsotnih oseb, stvari, kot da so žive. 
Prepoznamo ga po glagolih v 2. osebi (ti),  
velelnem naklonu …

• Izpiši nagovor.



PREPIŠI IN REŠI NALOGI!

V pesmi se pojavljajo slogovno zaznamovane 
(NISO PRIMERNE V VSEH OKOLIŠČINAH 
SPOROČANJA) besede. Izpiši dve.

Del besedila 2. kitice so ponovi v zadnji kitici.
Izpiši ponovljeno besedilo.

REFREN ALI PRIPEV je ponavljanje besed, 
besednih zvez, vrstic na različnih koncih pesmi.



5. S svojimi besedami napiši besedilo (največ 4 
povedi), v katerem boš odgovoril na vprašanja:

- kdaj ljubezen ni bolezen

- kaj je za pesnika še noro, bolano

- kakšni so zaljubljenci

- kaj nam pesnik s to pesmijo sporoča

Pazi na jezikovno in pravopisno pravilnost. 


