
Anton Aškerc: Mejnik

Sejm bil je živ. Prodal i on je Lahom 

tam par volóv. 
Zakasnil se je. V pozni, temni noči 

sam gre domov. 

 

"Hm, pravijo, da ni baš varno iti 
tod obsorej! 

Popotnike da včasi rado straši 
ob cesti tej. 

 

Pa bil je Martin svoje dni vojak vam, 

na straži stal, 
ponoči čul tam uro bíti vsako - 

pa bi se bal? 

 

Še pri Custozzi bal se nisem smrti, 
zrl ji v oči - 

pa tukaj mar ko dete bi trepêtal, 
če list šušti?!" ... 

 

Dospe do svoje hoste ... Čuj, iz teme: 
"Joj! kam bi dél?" 

"Kaj? - Kdo si božji? - Kam naj deneš, vprašaš? - 
 

 

 

 

 

 

I, kjer si vzel!" 

 

"Vzel sem med svojoj bil in tvojoj lastjo, 

mejnik le-tá, 
presádil ga skrivaj na last sem tvojo 

za sežnja dva! 

 

Oh, in sedáj, odkar moj duh odplaval 
na óni svet, 

nazaj ga nosim, kamen ta prekleti, 

pač sto že let! 

 

Oh, to teži!" Zabliska se: Po cesti 
pred njim sopeč 

pripognjen stopa sosed Vid, na rami 

mejnik noseč! ... 
Pa bil je Martin svoje dni vojak vam, 

in ni se bal ... 

Kako nocoj domov je prišel s sejma, 
pa le ni znal! 

 

A čudno prinesó mu vsi novico, 
ko sine svit: 

"Sinoč umrl je nagle smrti sosed, 

mejaš naš - Vid

*Opredeli besedilo glede na književno zvrst in opiši strukturo pesmi! Ali je pesem pripovedna 

(pripoveduje o drugih) ali izpovedna (o sebi)? 

*Na kratko povzemite glavno tematiko oz. vsebino. Kaj predstavlja beseda mejnik?  

*Navedi nekaj retoričnih figur in primerov zanje! 

* Kje je po vašem mnenju vrh pesmi – izpiši citat.  

 

Namig prva točka: balada, saj ustreza vsem glavnim značilnostim te pripovedne (epske) zvrsti. Prva realistična balada. 

Mračno, baladno vzdušje ustvarjajo naslednje besede in besedne zveze: ni baš varno, rado straši, čuj iz teme, zabliska se... 

Epske prvine so dogodki povezani z obema književnima osebama: Martin je prodal par volov, vrača se domov, nagovori ga 

glas iz teme, na cesti se pojavi sosed Vid, zjutraj zve Martin za njegovo smrt. Dramatske prvine se kažejo v zgradbi 
dogajanja. Dogajanje je dramatsko stopnjevano. Aškerčev literarni nazor je v osnovi realističen, saj mu gre za prikazovanje 
stvarnosti, njenih bioloških in socialnih zakonov.  

Namig druga točka: Ideja - krivice, storjene v času življenja, te spremljajo še po smrti, če se ne poravnajo 

Namig tretja točka: monolog, dialog, vzklične povedi… 

Namig četrta točka: vrhunec v Martinovem pogovoru z “glasom brez človeka”, čemur takoj sledi vidna podoba - videnje  

oziroma prikazen. 



IVAN CANKAR: GOSPOD STOTNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odlomek opredelite glede na književno zvrst in ga povzemite. 

 Stotnik izbira vojake, ki bodo šli v boj. Opišite kako pisatelj predstavi vojake (njihove 
značilnosti) pred in po izbiri, da gredo v boj.  

 Citirajte poved, iz katere se vidi, da nam pisatelj hoče povedati, kako pravzaprav smrt izbira, 
kdo bo v boju umrl. 

Namig: Kakšne jih opisuje pisatelj – zunanje lastnosti, pogledi, gibanje..) 

Namig tretja točka: Ime stotnika 

 



IVAN CANKAR: KOSTANJ POSEBNE SORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odlomek opredelite glede na književno zvrst in ga povzemite. 

 Kako so prebivalci dojeli oz. reagirali na razkritje, ki je bilo izpod kostanja? Citiraj poved iz 

odlomka.  

 Kaj nam pisatelj želi povedati s tem, da je moč v kostanju izvirala iz mrtvecev – kako to 

razumeš?  
 Opiši, kaj nam sporoča poved »Oj, prijatelji, ljubi moji, to nam bodo še cveteli kostanji!«  

 

Namig tretja točka: 

Pove nam, da iz smrti raste življenje oziroma da je smrt pogoj za življenje.  

Namig četrta točka: 

Pesimistično ga razumemo kot napoved še bolj množične smrti, ki jo prinaša vojna.  

Kot optimisti, razberemo sporočilo, da bo po vsem umiranju zmagalo življenje 



Ivan Pregelj: Matkova Tina 

 

 

 Odlomek opredelite glede na književno zvrst in ga povzemite 

 Razložite kaj jezi Matka in kako z drugimi o tem govori? 

 Navedite poved, ki pokaže, da kljub jezi nad hčerjo jo vseeno ima rad.  
 Kaj je bistveno sporočilo odlomka?  

 

Namig druga točka: pogovor s sopotnikom. 

 



Dragotin Kette: Na trgu 

 

Noč trudna 

molči, 
nezamudna 

beži 
čez mestni trg luna sanjava. 

Vse v mraku 

mirnó, 
na vodnjaku 

samó 

tih vetrc z vodoj poigrava. 

 

Vodice 

šumé 

in rosice 

pršé 

brez konca v broneno kotanjo; 

brezdanj je 

ta vir, 

šepetanje, 
nemir, 

brezkončna, kot misli so nanjo. 
 

Pa blizi 

ni cest, 

ah, v Elizij 

do zvezd 

ne morete kaplje šumeče. 
In smele 

željé 

do Angele 

mojé 

hitite zaman hrepeneče ... 
 

Noč trudna 

molči, 
nezamudna 

beži 
čez mestni trg luna sanjava, 

ki ruši 
pokoj 

moji duši 
nocoj, 

brezskrbno pa deklica spava. 

 

*Opredeli besedilo glede na književno zvrst in opiši strukturo pesmi! Ali je pesem pripovedna 

(pripoveduje o drugih) ali izpovedna (o sebi)? 

*Na kratko povzemite glavno tematiko oz. vsebino.  

*Navedi nekaj retoričnih figur in primerov zanje! 

*Predstavi kako pesnik preživlja to noč in kako njegova ljubezen oz. okolica?   

 

Namig druga točka: 

 inverzija: noč trudna, kaplje šumeče… 

 poosebitve: noč je trudna in molči, sanjava luna beži čez mestni trg, vetrc se poigrava z vodo… 

 pomanjševalnice: vodice, rosice, vetrc… 

 ukrasni pridevki: noč trudna, luna sanjava, mestni trg… 

 refren: Noč trudna molči, nezamudna beži čez mestni trg luna sanjava…, …nezamudna / beži / čez mestni trg luna 
sanjava; Vodice / šume / in rosice / prše / brez konca v broneno kotanjo… 

 onomatopoija (podobnoglasje): šume, prše, rosice, šepetanje… 

Namig četrta točka. Mirna poletna noč je. Na nebu plava luna. V vodnjaku žubori voda. Vse je mirno, v pesnikovem srcu pa 

se dramita nemir in hrepenenje po ljubljeni Angeli, ki mirno spi in ne ve za pesnikovo bolečino. 

 

 



 

Edvard Kocbek: Črna orhideja 

Odlomek: Odločitev 

 

 

 Odlomek opredelite glede na književno zvrst in ga povzemite. 

 Primerjaj Janezov pristop h Katarini, naj prizna krivdo in Gregorjev. Kako se Katarina odloči? 
Nato primerjaj Janezovo obnašanje po odločitvi o uboju Katarine in odziv Gregorja na to 

Janezovo odločitev.  
 Citiraj poved, kjer je razvidno, da ni zgolj Gregorju hudo za odločitev o uboju Katarine.  

 



 

Ciril Kosmač: Tantadruj 

Odlomek: Peregrinov nastop 

 

 Odlomek opredelite glede na književno zvrst in ga povzemite. 

 Opiši, kako pisatelj opisuje »norce« in »normalne« ljudi. Ali se ti zdi, da so norci res norci s 

tem opisom in normalni res normalni? Mar ni morda ravno obratno?  

 Zakaj po tvojem mnenju v besedilu izreče »blagor tebi, ker si nor« ? 

 Citiraj poved, iz katere je razvidno, da je Tantadruj ves zvest svojemu cilju zbiranja zvoncev za 

mučenike in poved, kjer pa »normalni« ljudje pozabijo na vsakdanja pravila in jih ne 

upoštevajo! 

Namig 4. točka (Tantadruj – opozorilo Peregrinu za zvončke,  Množica – policijska ura).  

 



Srečko Kosovel: Ekstaza smrti 

Vse je ekstaza, ekstaza smrti! 

Zlati stolpovi zapadne Evrope, 

kupole bele — (vse je ekstaza!) — 

vse tone v žgočem, rdečem morju; 
sonce zahaja in v njem se opaja 

tisočkrat mrtvi evropski človek. 
— Vse je ekstaza, ekstaza smrti. — 

Lepa, o lepa bo smrt Evrope; 

kakor razkošna kraljica v zlatu 

legla bo v krsto temnih stoletij, 

tiho bo umrla, kot bi zaprla 

stara kraljica zlate oči. 
— Vse je ekstaza, ekstaza smrti. — 

Ah, iz oblaka večernega (zadnjega 

sla, ki oznanja Evropi še luč!) 
lije kri v moje trudno srce, 

joj, in vode ni več v Evropi 
in mi ljudje, pijemo kri, 

kri iz večernih sladkih oblakov. 
— Vse je ekstaza, ekstaza smrti. — 

Komaj rojén, že goriš v ognju 
večera, 

vsa morja so rdeča, vsa morja 

polna krvi, vsa jezera, in vode ni; 

vode ni, da bi pral svojo krivdo, 

da bi opral svoje srce ta človek, 
vode ni, da pogasil bi z njo 

žejo po tihi, zeleni jutranji prirodi. 
In vse je večer in jutra ne bo, 
dokler ne umremo, ki nosimo 

krivdo umiranja, dokler ne umremo 

poslednji ... 

Joj, v to pokrajino, še v to zeleno, 
rosno zeleno pokrajino, še v to, 
sonce večerno, boš zasijalo 

s pekočimi žarki? Še v to? 

Morje preplavlja zelene poljane, 

morje večerne žgoče krvi, 
in rešitve ni in ni, 
dokler ne padeva jaz in ti, 

dokler ne pademo jaz in vsi, 

dokler ne umremo pod težo krvi. 
Z zlatimi žarki sijalo bo sonce 

na nas, evropske mrliče. 
 

*Opredeli besedilo glede na književno zvrst in opiši strukturo pesmi!  

*Na kratko povzemite glavno tematiko oz. vsebino.  

*Navedi nekaj retoričnih figur in primerov! 

*Kaj je pregdlog rešitve pesnika za boljši svet? Izpiši verze, ki na to nakazujejo.  

 

Namig 2.točka: Pesem prikazuje smrt Zahodne Evrope. Razpoloženje v pesmi je pesimistično, 
grozljivo in se stopnjuje. Prikazana je skrajna stiska bivanja. Tisočkrat mrtvi evropski človek je človek s 
krivdo, nemoralen človek. Pripada evropski družbi v začetku 20. stoletja, je predstavnik 
zahodnoevropskega krivičnega kapitalističnega družbenega reda. Njegov propad je neizogiben. Šele iz 

razvalin propada se bo lahko rodil etično čist človek. Pesem je en sam krik po rešitvi. Tema pesmi je 

občutje kaosa, katastrofe, smrti cele civilizacije. 

Namig 3. točka: a)ponavljanja ( lepa, o lepa )b)vzkliki ( o, joj, ah )c)pretiravanja ( tisočkrat mrtvi 
vropski človek )d)pripevi ( vse je ekstaza, ekstaza smrti )e)retorična vprašanja ( joj, v to pokrajino, še v 
to eleno,... )f)besede v prenesenem pomenu ( zlati stolpi in bele kupole-bogastvo,blišč) 

 



Srečko Kosovel: Kons 5.

Gnoj je zlato 

in zlato je gnoj. 

 

Oboje = 0 

0 = ∞ 

∞ = 0 

A B < 

1, 2, 3. 

 

Kdor nima duše, 
ne potrebuje zlata, 

kdor ima dušo, 
ne potrebuje gnoja. 

 

I, A. 

 

*Opredeli besedilo glede na književno zvrst in opiši strukturo pesmi!  

*Na kratko povzemite glavno tematiko oz. vsebino.  

*Navedi nekaj retoričnih figur in primerov zanje! 

*Predstavi kako razumeš prva dva verza!   

 

Namig prva točka: Kosovel  je   uporabil   gesla,   matamatične   znake, abstraktne pojme, črke, itd. In vse to povezal v pesem 

po načelu  montaže=konstrukt.  

Namig druga in četrta točka: 

 

 

 



 

Miško Kranjec: Režonja na svojem 

Odlomek: Režonjeva smisel življenja 

 

 

 Odlomek opredelite glede na književno zvrst in ga povzemite. 

 Opiši kako okolica dojema Režonjevo obsedenost z zemljo. Kako jim sprva odgovarja o tem, 

kam gre in kako kasneje? Zakaj se jim začne lagati? Kaj predstavlja Režonjeva obsedenost z 

zemljo  

 Citirajte poved, iz katere je razvidno, da se Režonja pogovarja z zetom le zaradi lastnega 
zanimanja za zemljo.  

 Kaj po vašem mnenju predstavlja žid? 

 

 

Namig 2. točka:  s pridobitvijo zemlje začne zanemarjati medčloveške odnose v družini; 
emocionalno in tudi družabno življenje mu začne nadomeščati sla po »črni, masti prsti« 

Namig 4. točka: poznati celotno besedilo: žid=slaba vest) 

 



 



 

Prežihov Voranc: Boj na požiralniku 

Odlomek: Požiralnik mora crkniti… 

 

 

 

 

 Odlomek opredelite glede na književno zvrst in ga povzemite. 

 Razložite stopnjevanje težav Dihurjevih v odlomku. Kako na nesrečo reagirajo otroci in kako 
Dihur?  

 Citirajte poved, iz katere je razvidno, da se Dihur kljub težki situaciji vztrajno bori za zemljo.  

 Zakaj se po vašem mnenju Dihur tako vztrajno bori proti požiralnikom? 

 

Namig 5. točka: Poznati celotno besedilo in opis Dihurja.  Sovraži hlapčevstvo in verjame v boljši jutri.  

 



Simon Gregorčič: Človeka nikar 

 

Človeka nikar 

V delavnico sem tvojo zrl, 

Ki bitij si rodil brez broja! 

Skrivnostno snuje roka tvoja: 

Nikjer je stalne ni stvari, 

A prah noben se ne zgubi. 

V delavnico sem tvojo zrl, 

In videl vedno sem vrtenje, 

Prelivajoče se življenje, 
Prerojevanje, prenavljánje, 

Iz bitja v bitje presnavljánje, 
A smrti nisem vzrl nikjer! 

Brezumni svet plakaje toži, 
Ko pade cvet duhteči roži, 
Ko izmed dragih mu kater 

Duhá okove v grob položi, 
Češ: rodni brat mu je umrl! 

In - smrti ni! 

V delavnico sem božjo zrl, 

Tam prestvarjánje sem stvari, 
A smrti nisem uzrl!... 

Začetnik moj, ki si me ustvaril, 
Duhá si iskro mi razžaril, 
V oklep prsteni jo zaprl, - 

Zakaj? Veš ti! - 
Ko ilnato boš ječo strl, 

Ne bom umrl! 

No duhu poženó peroti, 
Ki jih iz dola solz in zmot 

Razvije na skrivnostno pot - 

Kam? Tebi hitel bo naproti, 

Da enkrat tvoj obraz bi zrl, 

Da zrl bi sončnojasno lice, 
Obraz ljubezni in resnice!... 

To prst pa prsti izroče 

In svet ob noč pozabi kraj 
Krijoč ostanke te. 

In ni mi žal! Svet zabi naj! 
Ti ga ne zabiš! 

Za novo stvar moj prah porabiš, - 
Za káko? Jaz ne vem, 
Ti sam si gospodar! 

A eno te prositi smem: 

Iz praha vzgôji ti cvetico, 
Podari logu pevko-ptico,  

Katerokoli ustvari stvar; 

Kedór bi pa ko jaz na sveti 
Imel čutiti in trpeti, 

Med dvomi, zmotami viseti - 

Človeka - ustvariti nikar!

 

*Opredeli besedilo glede na književno zvrst in opiši strukturo pesmi! Ali je pesem pripovedna 

(pripoveduje o drugih) ali izpovedna (o sebi)? 

*Na kratko povzemite glavno tematiko oz. vsebino.  

*Navedi nekaj retoričnih figur in primerov zanje! 

*Citiraj del pesmi, iz katerega se vidi, da pesnik nagovarja stvaritelja, naj ne naredi novega človeka, ki 
bo trpel kot on. Opiši svojo odločitev.  

 

Namig tretja točka: personifikacije (prelivajoče se srce), ukrasni pridevki (brezumni svet), nagovor… 

 


