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CIK Trebnje 
8. razred, slovenščina, učenje na daljavo 
ŠOLSKO LETO 2019/2020 
Pripravila: Zlata Kastelic, prof. 

 
Ime in priimek: __________________________________ 

Razred: ______________________  

Datum:  ______________________ 

 

Naloge v današnjih vajah se nanašajo na spodnje besedilo Ljubezen. Pozorno ga preberi in 

reši naloge. 

BESEDILO  

 

Niko Grafenauer: LJUBEZEN 

 

Ljubezen se na skrivaj rodi, 

da sploh ne ve zase. 

Od svetlih pogledov živi 

in tiho rase. 

 

Ljubezni cveti v očeh 

zasanjana roža 

in nežnost ima v dlaneh, 

ki žametno boža. 

 

Na ustnicah ji trepeta 

 zamišljen vzdih. 

In venomer se smehlja 

zlat sončni zajček na njih. 
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Ljubezen plava v oblakih,  

ne hodi po tleh. 

 A rada je s skrivnimi znaki  

zapisana v šolskih klopeh. 

 

Ljubezni se jezik zatika,  

vse počne sebi navkljub,  

dokler ni dovolj velika  

za prvi poljub. 

. 

 

1. Kdo je avtor besedila?  ___________________________________________                   /1 
 

2. V katero umetnostno zvrst spada besedilo? Obkroži pravilni odgovor.      /0,5 
 

A  V poezijo.  B  V prozo.  C V dramatiko. 

3. Podčrtaj pravilno rešitev. Besedilo je lirsko / epsko.   Lirsko izpoveduje, epsko 

pripoveduje.                                                                                                          /0,5 

 

4. Kaj je glavna tema pesmi?  O čem govori besedilo? 

___________________________________                                                                              /1 

                        

5. Kakšna je zunanja oblika pesmi?                                                                                     /1 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Iz pesmi izpiši dve poosebitvi, npr. morje je pokazalo ves svoj srd                                                                                                                                
2/ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

7. Iz zadnje kitice izpiši dvojici besed, ki se rimata.                                                                     /2 

_____________________  –  ________________________  

_____________________  –  ________________________  
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Rimo označi s črkami:  _______________  Imenujemo jo: _________________________ 

 

8. S svojimi besedami razloži metaforo/besedno zvezo »ljubezen plava v oblakih«.                            

/1 

 

________________________________________________________________________ 

9. S svojimi besedami razloži metaforo/ besedno zvezo »ljubezni se jezik zatika«.                                 

/1 

 

________________________________________________________________________ 

 
10. Iz 3. kitice izpiši okrasna pridevka, npr. zlato sonce                                                                                              

/1  __________________________________        

___________________________________ 

 

12. Predstavljaj si, da v času pandemije živiš v Sloveniji, izbranka/izbranec tvojega srca pa v 

Italiji. Napiši ji pismo, SMS-sporočilo, pesem … in ji izrazi ljubezen, podporo … v teh časih. 

Pri pismu ne pozabi, da je to zasebno besedilo in ne javno.   

Pri SMS-sporočilu uporabi čim več slengov/besed, ki jih uporabljajo mladi, npr. kul … 

Pri pesmi upoštevaj svoje srce. 

 


