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Oton Župančič: Žebljarska
Preberi, kaj je svojemu prijatelju, pesniku Janku Glazerju o zaznavanju in ustvarjanju ritma 
povedal znani pesnik Oton Župančič.

„Oton Župančič mi je nekoč pripovedoval o svojem obisku kovačnice žebljev v Kamni Gorici. 
Zapomnil si je predvsem dva prizora: izmučene obraze žebljarjev v kovačnici in polje, polno 
cvetočih zlatic; tako da je žeblje in cvetice videl še dolgo po obisku. Potožil mi je še, da ga je 
najbolj od vsega preganjal ritem. Tako res ni nenavadno, da se mu je pesem o žebljarjih 
dobesedno ulila na papir. Priznal mi je, da se je komaj dohajal s pisanjem.“

Pesmi, ki je nastala po njegovem obisku kovačnice, je dal Župančič naslov Žebljarska. Predvidi, 
o čem bo pesem govorila in kakšen bo ritem.



Odpri berilo na strani 12 
Preberi pesem



Zapis v zvezek

Oton Župančič: Žebljarska

Odgovori na vprašanja (vsebinska analiza):

Kakšen vtis je pesem vzbudila v tebi?

Kje in kdaj se pesem dogaja?

Kaj napoveduje naslov, kaj bo tema pesmi?

Kakšna je narava? (izpiši)

Kakšen je človek? (izpiši)

Koliko ur na dan delajo žebljarji?

Kdo vse so to?

V katerih verzih lahko čutiš pesnikovo obsodbo tega dela?



Odgovori na vprašanja (oblikovna analiza):

Tematika:  

Ideja: 

Število kitic: 

Število verzov v 1. in 3. kitici: 

Rima v 1. kitici:

Izpiši vse okrasne pridevke: 

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

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

Od/ šti/rih /do/ e/ne

Določi stopico:

Izpiši ponavljanja in jih določi: 



Rešitve:

Tematika:  socialna

Ideja: kritika na izkoriščanje delavskega razreda (delovni čas, enoličnost dela, izkoriščanje žensk in otrok)

Število kitic: 6

Število verzov v 1. in 3. kitici: 13, 2

Rima v 1. kitici:aaaaaabaabaaa

Izpiši vse okrasne pridevke: zarje rumene, trate zelene, žareči žeblji, božji dan

Določi število zlogov v 1., 2., 3. verzu: 6,6,6

Določi poudarjene in nepoudarjene zloge v prvem in drugem verzu 1. kitice: Od/ šti/rih /do/ e/ne

U      - U     U - U

Poskušaj oponašati ritem s ploskanjem. Na kaj te spominja?

Določi stopico: amfibrah

Izpiši ponavljanja in jih določi: od štirih do ene = refren /so,so; od od; o o = anafora

Pol treh, pol treh = podvojitev ali geminacija/žeblji, žeblji = podvojitev ali geminacija

v očeh, v očeh = epifora



Dodatne naloge:
Reši naloge na spodnjih povezavah:

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2396/index1.html

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2396/index2.html

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2396/index3.html

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2396/index6.html

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2396/index7.html
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