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Preberite umetnostno besedilo, pesem, nato rešite naloge.

Niko Grafenauer
ČAS
Čas se neviden odeva
v noč in dan.
Tako pred nami mineva
zdaj svetel in zdaj teman.
Kadar se času mudi,
ne gleda nase,
a spet in spet v uro upira oči,
če dolgčas pase.
Čas se dotika vsega
okrog nas.
A z leti najraje rezlja
gube v obraz.
Časa samega zase sploh ni.
V vsakem od nas je.
In z nami se nekoč potopi
v gluho brezčasje.
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1. Zunanja oblika pesmi: koliko kitic ima pesem; zapiši tudi število vrstic
ali verzov.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Iz prve kitice izpiši glagol, ki izraža značilnost časa, predstavljeno v
pesmi. Primer za glagol: živi, umre, dela ...
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. V prvi kitici sta dve nasprotji. Prva je noč-dan. Izpiši drugo.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________
4. V pesmi je uporabljena stalna besedna zveza, ki pomeni naveličanost.
Izpiši jo. Skrita je v drugi kitici.
_____________________________________________________________
___________
5. Besedna zveza „ (čas) rezlja gube v obraz” je (obkroži pravilni
odgovor):
a)
b)
c)
d)

primera ali komparacija,
okrasni pridevek ali epiteton,
prispodoba ali metafora,
poosebitev ali personifikacija.

6. V prvi kitici izpiši besede, ki se rimajo, označi njihovo zaporedje
(zaporedje rim) in rimo poimenuj. Besede se rimajo: ujemajo se v
zlogih.
_________ − ____________
_________ − ____________
_________ − ____________
_________ − ____________
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Rima je: ___________________________________________________

7. Besedilo je lirsko/izpovedno – izpoveduje. Kaj je značilno za tovrstna
besedila?
a) dialoško prikazovanje oseb
b) izražanje misli, čustev, razpoloženj
c) pripovedovanje o ljudeh in dogodkih
8. Hej, kaj je novega? Na to vprašanje odgovorimo z NOVICO.
Novice so tudi, kakor življenje, podvržene minevanju. Za novico pravimo, da
je aktualna dan ali dva ...
Pa jo napišite. Kaj je bilo najbolj aktualno v zadnjem času, se uje kaj zgodilo,
kar bi sodilo na naslovno stran časopisov?
Upoštevajte:
- KAJ se je zgodilo?
- KJE?
- KDAJ?
- KDO?
- ZAKAJ?
Pri pisanju novice se držite zgornjega vrstnega reda. Primer:
Las Vegas, 3. 5. 2020
Posekali zaščitena drevesa
Oseminpetdesetletna Američanka P. M. Se bo morala zagovarjati pred
sodnikom, saj so po njenem naročilu posekali tri zaščitena drevesa. Ta so jo
motila zato, ker so zastirala pogled na bližnje mesto. Če bo spoznana za
krivo, ji grozi 250 000 dolarjev kazni. M. M.
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