
Pozdravljeni, šestošolci! 

 

Včeraj ste dobili navodila v zvezi z reševanjem dveh nalog. Upam, da ste se dela že lotili in 

da mi boste do četrtka poslali rešitve. Ne pozabite! 

 

Danes pa bomo spoznali še zadnjo pesem v sklopu Moja prva pesem. 

Predstavil se nam bo Niko Grafenauer s pesmijo Poezija. 

Preden pa se lotiš branja pesmi, si poglej kratko (vzelo ti bo manj kot tri 

minutke) Grafenauerjevo poslanico o branju in knjigah: 

https://www.youtube.com/watch?v=L9JkQiZ-awQ 

 

Kdo pa je pravzaprav Niko Grafenauer? No, sedaj že veš, 

da je »umetniški oče« tistega znanega Pedenjpeda, ki ga 

otroci od vrtca pa vse tja do prvih razredov osnovne šole 

tako zelo radi recitirajo in prepevajo. Ja, Pedenjped je v 

pesniški zbirki predvsem zelo sladkosneden in igrivo ustvarjalen.  

 

Velika ustvarjalnost pa Grafenauerja krasi tudi po tem, da ni le pesnik, temveč 

tudi pisatelj, esejist, prevajalec in urednik. Med mladinskimi pesniškimi 

zbirkami so znane še: Kaj je na koncu sveta, Nebotičniki, sedite, Skrivnosti. 

Napisal je tudi tri prozna dela: Majhnica, Majhnica in Katrca Škrateljca, 

Mahajana in druge pravljice o Majhnici.   

  

Sedaj pa v roke vzemi delovni zvezek Od glasov do knjižnih svetov 6 in na str. 132 preberi 

pesem Poezija.  

 

Kratka, kajne? Ja, tudi tako kratke pesmi lahko nastajajo dolgo časa in je v njih skrito 

marsikaj …  

 

Sedaj pa reši naloge na str. 132 in na str. 133 (do 9. naloge). Rešitve preveri s pomočjo 

spletne strni iRokus (https://folio.rokus-klett.si/?credit=ODGKS6_2izd&pages=132-133). 

 

 

Naloga za več: Sporoči mi, kakšen je tvoj odnos do poezije (glej navodila 10. naloge na str. 

133) ali pa sam/a napiši pesem in mi jo pošlji na že znani el. naslov: 

mateja.cuznar@guest.arnes.si. Se že veselim branja!  

 

 

 

 

Česa pa si se naučil/a danes? 

- Osvežil/a si znanje o slovenskem književniku Niku Grafenauerju. 

- Ponovil/a si znanje o kitici/verzu ter rimi. 

- Znaš zapisati svojo pesem in pri tem upoštevaš značilnosti pesmi.  

 

 

 

Lepo se imejte! 

 

Učiteljica Mateja  

Niko Grafenauer 

https://www.youtube.com/watch?v=L9JkQiZ-awQ
https://folio.rokus-klett.si/?credit=ODGKS6_2izd&pages=132-133
mailto:mateja.cuznar@guest.arnes.si

