
Preizkus znanja 

ANALIZA UMETNOSTNEGA BESEDILA 

 

Ime in priimek: ________________________________________ 

 

Preberi besedili in reši naloge. 

 

1.  

 

Če hočeš, ti narišem grafit 

pomladi s čebelo na cvetu, 

zapojem poslednji hit 

sam ali s tabo v duetu, 

 

te popeljem v kino, na banana split, 

dam značke, znamke v kompletu, 

namesto tebe grem na izpit 

v kateremkoli hudem predmetu, 

 

če hočeš, se grem borit 

z marsovci na drugem planetu 

ali popišem kitajski zid 

z imenom, najlepšim na svetu, 

 

da ti bo jasno in tudi drugim 

tisočem, milijonom, milijardam 

ljudi, koga edinega ljubim  

in h komu neuslišano jadram. 

  

2.  

 

Saj vem, da ni hit melodija 

in tudi ne princ med princi, 

pa mi vseeno srce razbija 

in gomazíjo po hrbtu mravljinci, 

 

ko ga srečam, ko me pozdravi. 

Tudi če nočem, zmeraj zafarbam, 

tudi če nočem, srce mi pravi, 

da je lump, a da ga maram. 

 

Tako se je vse zapletlo  

v srečno nesrečno môro. 

Ja, lahko bi se tudi reklo, 

da sem zaljubljena noro. 

 

In četudi ni super dobitek, 

je frajer, kot se spodobi. 

Hoditi z njim je užitek 

in ne le priložnosten hobi. 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Primerjaj pesmi med seboj in dopolni preglednico.                        10/___ 

1.  2. 

  

Število kitic 

 

  

Število verzov v eni 

kitici 

 

 
Iz prvih kitic obeh 

pesmi izpiši rimane 

besede  

 

 

 

 

Tema pesmi (O čem 

pesem govori?) 

 

 

 

 

Lirski izpovedovalec 

(Kdo pesem govori?) 

 

 

 

 

 

Kakšna je ljubezen 

lirskega 

izpovedovalca(srečna 

ali nesrečna). 

 

 

 
Iz zadnje kitice izpiši 

1 verz, ki potrjuje 

tvojo trditev. 

 

 

V 1. pesmi je ni. Poosebitev 
 

 

 

 

 

 



2. V katero literarno zvrst sodita besedili?                                            2/___  

Obkroži in utemelji svoj odgovor. 

      Besedilo sodi v   a) poezijo,  b) prozo,  c) dramatiko. 

      Utemeljitev:………………………………………………………………………  

3. Pesmi sta iz pesniške zbirke Majnice, fulaste pesmi.                        1/___ 

Kdo je avtor te zbirke? 

                                                  …………………………………………………… 

4. Pesmi sta iz dela zbirke, ki ga je pesnik poimenoval Dvogovori.      1/___ 

Kaj meniš, zakaj  ga je poimenoval tako?.................................................. 

             ……………………………………………………………………………………… 

5. Izmisli si naslov za 2. pesem.                                                                1/___  

…………………………………………………………………….. 

             ……………………………………………………………………. 

6. Ponovno preberi pesem 2. in odgovori na vprašanja. 

a) Kako si predstavljaš fanta, za katerega deklica pravi:                    1/___ 

    Saj vem, da ni hit melodija  

    in tudi ne princ med princi … 

              S svojimi besedami razloži, kaj verza pomenita. …………………………. 

             …………………………………………………………………………………… 

b) Kljub čemu je deklica zaljubljena v fanta?                                        1/___ 

Odgovor poišči v 2. kitici. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 



c) Preberi 3. kitico.  

Kaj pomeni, da se je vse zapletlo v srečno nesrečno môro?       1/___ 

         ……………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………… 

 

7. Izberi pesem, ki ti je ljubša (ti je bolj všeč) in jo s svojimi                 4/___        

besedami obnovi.  Pri tem pazi, da v obnovo ne boš dodajal 

stvari, ki jih v pesmi ni.                                                                             

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 



 

8. Nariši, kako se nesrečna ljubezen kaže v 1. pesmi in kako              2/___ 

se srečna ljubezen kaže v 2. pesmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kriterij ocenjevanja. 

ocena nzd (1) zd (2) db (3) pdb (4) odl (5) 

točke 0−9 10−13 14−17 18−21 22−24 

 


