8. a-razred
VINKO MÖDERNDORFER: CESTA
V zvezek odgovori na vprašanja.
1. Oglej si obliko pesmi Cesta. Na kaj te spominja? (V pomoč: glej naslov pesmi.)
2. Kaj pesnik o cesti pove?
3. Razloži zadnjo poved v pesmi. To je tudi sporočilo, glavna ideja pesmi.
4. V povedi Cesta je zvita kača, ki se zvito obrača. poišči okrasni pridevek.
5. V pesmi poišči poosebitev in primero.
6. Poišči tri dvojice rimanih besed in jih izpiši.
Prebral si likovno pesem. V priročniku Dober dan, književnost na str. 39 preberi, kaj
piše o likovni pesmi. Podčrtaj si bistvo. Občrtaj kitico iz Prešernove Zdravljice, da
dobiš obliko čaše/kozarca. Na črto zapiši, katero likovno pesem smo prebrali (Vinko
Möderndorfer: Cesta). PAZI, srečal si se z novim izrazom, zato modro obarvano
besedilo zapiši v zvezek.
Značilnosti LIKOVNE PESMI so:
– besede so po papirju razporejene tako, da predstavljajo neki lik/neko podobo,
– lik/podoba je po navadi v povezavi z vsebino pesmi.
7. Dodatna naloga:
Še sam bodi pesnik. Napiši svojo likovno pesem s poljubno temo/vsebino. Nekaj
zamisli lahko najdeš v brskalnikih na spletu, če vtipkaš ključni besedi likovna pesem
(oglej si slike). Lahko npr. napišeš pesem o soncu, srcu, očesu, roki, šoli, knjigi,
ljubezni, avtu ali pa pobrskaj po svoji domišljiji. Bodi pozoren le na to, da boš
besede razporedil po papirju tako, da bodo v obliki lika. Napisano/narisano pesem
fotografiraj in mi jo pošlji po elektronski pošti ali v Lo.Polis.
Rešitve:
1. Pesem je napisana v obliki ceste.
2. Pove, da ni presta in ni nevesta, da je zvita kača, da po njej hitijo tovornjaki …
3. Na primer: Če si na cesti nepreviden, to plačaš z življenjem./Cesta je zvita in nevarna, če si nepreviden.
4. Zvita (kača). Pazi: zvito (se obrača) NI okrasni pridevek, saj ne gre za zvezo pridevnika in samostalnika,
temveč za zvezo prislova in glagola.
5. Poosebitev: cesta se zvito obrača, tovornjaki hitijo/pomorijo. Primera: cesta je (kot) zvita kača.
6. Rimane besede: cesta – presta/nevesta, kača – obrača/plača, hitijo – pomorijo.

