
DOBRO JUTRO
ŠE VEDNO POTUJEMO Z VLAKOM IN 

OTONOM ŽUPANČIČEM

PA VESELO NA POT!



Oton Župančič: Z vlakom   (2. del)
Odpri berilo na strani 114

V zvezek prepiši vprašanja in dopiši rešitve:

Oblikovna analiza

Tematika:  

Ideja: 

Število kitic: 

Število verzov v 1. in 3. kitici:

Rima v 1. kitici: 

Izpiši 3 okrasne pridevke: 



Določi število zlogov v 1., 2., 3. verzu: 

Določi poudarjene in nepoudarjene zloge v prvem in drugem verzu 1. kitice. 

Določi verz: 

Izpiši ponavljanja in jih določi: 

Refren: 

Izpiši primero ali komparacijo: 

Izpiši poosebitev: 



Rešitve:
Tematika:  domoljubna, domotožna

Ideja: šele ko odhajaš iz domovine, se zaveš, koliko ti pomeni, in ti je hudo. Želiš si, da bi cel svet postal tvoja domovina (kozmopolitizem).

Število kitic: 17

Število verzov v 1. in 3. kitici: 4, 2

Rima v 1. kitici: abcd (ni rime)

Izpiši 3 okrasne pridevke: zlat pozdrav, polnočni mir, srebrni nakit …

Določi število zlogov v 1., 2., 3. verzu: 11, 10, 12 (različno)

Določi poudarjene in nepoudarjene zloge v prvem in drugem verzu 1. kitice. 

Od/hod/. In /za/žviž/gal/ je /vlak/ sko/zi/ mrak.

U      - U   U - U     U - U    U -

O/ de/voj/ka/ ti, /ob/ o/knu/ slo/ne/

- U     - U    - U   - U      U -

Določi verz: svobodni verz (ne moremo določiti stopice)

Izpiši ponavljanja in jih določi: sijajna, sijajna (anafora) kličem, kličem (anafora)

Refren: Pošastno sopihajoč …

Izpiši primero ali komparacijo: Pošastno sopihajoč kot demon vlak gre v noč

Izpiši poosebitev: plakajoč vrisk, razgleduje se Mati Marija (cerkev)

strehe se boječe stiskajo, mejica teč, breza kaže mesecu, 



Dodatna naloga:
Poslušaj pesem na spodnji povezavi:

Vozi me vlak v daljave v izvedbi Marjane Deržaj

https://www.youtube.com/watch?v=rm0p92O99vQ

Primerjaj obe pesmi in ugotovi razlike:

Katera pesem ti je bolj všeč (utemelji)?

Poišči še kakšno slovensko popevko na temo potovanja z vlakom in zapiši izvajalca in 
naslov.

https://www.youtube.com/watch?v=rm0p92O99vQ

