
Pozdravljen, pa smo že pri petem tednu! 

Verjamem, da so ti naloge prejšnjega tega šle izpod rok.  

Pred navodili za današnji dan naj ponovim osnovno navodilo glede pošiljanja vašega dela 

meni – Pošljite le tiste naloge, za katere v navodilih posebej naročim – te pošljete VSI! 

Pri odgovarjanju na vprašanja o Žebljarski se je pojavilo kar nekaj težav oz. ste mi dali vedeti, 

da je bila pesem precej trd oreh. Spodaj vam sicer prilagam odgovore na vprašanja, hkrati pa 

vas vabim na srečanje preko zooma, danes, ob 11. uri. Vabila na to srečanje sem poslala 

staršem preko elektronske pošte že v petek. 

1. Njihov delovnik je dolg 13 ur. Ritem dela je enakomeren – hiter, nepopustljiv – in tako/zato 

ubijajoč. 

 

2. / (to zapiše vsak sam) 

 

3.  voda nam kolesa, mehove nam žene 

 vsi, fantje, možje in dekleta in žene 

Verza (prvi se ponovi) izstopata zavoljo svoje dolžine. 

 

4. Narava je omenjena le bežno (rumene zarje, zelene trate). Naslednjič, ko se pojavi motiv iz 

narave (polje in nebo), je ta že spremenjen – povsod vidi žeblje (bolečine v očeh, sij ognja in 

kovanega železa). 

 

5. Ko se pogleda v zrcalu vidi utrujenega, zbitega človeka. Zdi se mu, da je koval po sebi. 

Vpraša se, če dela greh, ko hodi v službo/na delo (Božja zapoved je – Ne ubijaj!). Zaveda se, 

da je delo, ki ga opravlja, ubijalsko, a izbere manj hudo/slabo možnost – druga je stradanje 

njegove družine. 

 

6. Tri pike pomenijo nedokončano zgodbo. Tako življenje iz dneva v dan, iz meseca v mesec, 

iz leta v leto … 

 

7. sključeni, vsi, izmučeni, žarči žeblji, greh, štirih, ene, voda, mehovi (tu si lahko izbral tudi 

katero drugo besedo) 

 

8.  od štirih do ene 

 sključeni – izmučeni 

 žareči žeblji 

 delam greh 

 žeblji v očeh 

 



9. Bolečina v očeh (niso imeli zaščitnih očal, kot danes npr. pri varjenju ali podobnemu delu); 

ker je cel dan gledal žeblje, jih je videl povsod – na polju, na nebu … 

 

10. Rima je neenakomerna, nima pravil (značilno za svobodni verz), pesem je napisana v 

amfibrahu (U-U), ki ponazarja ritem dela. Verzi so različne dolžine. 

*************************************************************************** 

Danes bomo nadaljevali z Župančičem. Spoznal boš pesem Z vlakom. To boš storil s pomočjo 

spletne učilnice. 

V brskalnik vpišeš – Arnes spletne učilnice OŠ Toneta Čufarja Jesenice. Nato izbereš 

Slovenščino (klikneš na pravokotnik nad napisom). Nato izbereš  9. razred in nato Oton 

Župančič: Z vlakom. Lahko pa greš z naslednjo povezavo direktno na stran 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1015236 

Najprej boš pesem poslušal, nato še prebral, rešil učni list in še dve interaktivni vaji. Ne 

prestraši se, naloga je za dve dneva. Če pa jo boš naredil danes, si v četrtek za slovenščino 

prost. 

Na naslednjo nalogo oz. naslednjo stran se pomakneš s klikom na Naslednja stran. 

Veselo na delo. 

učiteljica Mojca 

************************* 

Cilj: Spoznal boš novo pesem, jo skušal razumeti in poiskal pesniška sredstva. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1015236

