


• Katero sadje rad/-a ješ?

• Kje ga po navadi dobiš?

• Si si ga že kdaj utrgal/-a z drevesa?

• Je bil tisti sadež slajši od kupljenega?

• So sadeži boljši z drevesa ali iz vrečke, v 

kateri smo jih prinesli domov?



Miroslav Košuta
Rodil se je v Križu pri Trstu. Je 

slovenski zamejski pesnik, 

dramatik in prevajalec. Napisal 

je veliko pesniških zbirk in 

zbirk basni za mladino, npr. 

Kje stanuješ, mala miška?, 

Zaseda  za medveda, Na Krasu 

je krasno, Lestev in sirček. Piše 

tudi mladinske gledališke igre, 

npr. Štirje fantje muzikantje, 

Vitez na obisku, Tri igre za glas.



Miroslav Košuta: Zaseda za medveda 

RAZLAGA NEZNANIH BESED: 
• zaseda – skrivna namestitev z namenom 

nepričakovano napasti 
• čakati v zasedi – skrivati se in čakati na 

priložnost za napad
• cediti sline – česa si močno želeti 

Vzamemo puško
in gremo na hruško. 

- Na hruško?
Seveda, 

čakat medveda!

V vejah sedimo
in sline cedimo. 

- Sline? 
Seveda, 

zaradi medveda!

Odvržemo puško, 
utrgamo hruško … 

- In jo pojemo?
Seveda, 

namesto medveda!

Pesem doživeto in 
počasi preberi trikrat. 

B/ 28, 29



Odpri berilo na strani 28. Pesem naj 
ti bo v pomoč pri odgovarjanju. 

1. Kdo po tvojem mnenju spleza na hruško? Čemu?
2. Kaj uporabi za izgovor, da lahko spleza na hruško?
3. Kako si predstavljaš to zasedo za medveda? Opiši.
4. Koliko kitic ima pesem? So vse kitice enako dolge?
5. Kako imenujemo vrstico v kitici?
6. Koliko verzov ima posamezna kitica? Koliko je vseh 

verzov skupaj? So vsi verzi enako dolgi? Po čem se 
razlikujejo?

7. Poišči v pesmi besede, ki se rimajo. 

Ustno odgovori na vprašanja.



Likovno oblikovana pesem

Oglej si zunanjo oblikovanost pesmi. 
Te zunanja podoba kitic na kaj spominja? 

Pesnik je z različno dolgimi verzi grafično ponazoril 
predmet, ki je v zvezi s sporočilom pesmi (drevo). 
Sedaj pa bodi pesnik tudi ti in poskusi napisati
PESEM. 
Bodi pozoren/-na tudi na OBLIKO kitic, RIME in naj 
ima pesem SPOROČILO. 



Da ti bo šlo delo lažje od rok, pa ti 
pošiljam nekaj primerov likovnih pesmi. 
Prijetno ustvarjanje ti želim.




