
Mladinska uganka meseca marca

21. marca praznujemo SVETOVNI DAN POEZIJE.
Vabimo vas, da odgovorite na spodnja vprašanja 

in odgovore poiščete v križanki.

Ena najbolj jedrnatih oblik na svetu vsebuje
le tri verze: prvi in tretji obsegata po pet
zlogov, drugi po sedem. 

1.

       Imenujemo jo _ _ _ _ _.

   2. Kako drugače imenujemo 
       pesem hvalnico? _ _ _

   3. Štirivrstični kitici, ki je sestavljena 
       iz štirih verzov pravimo tudi _ _ _ _ _ _ _ _ .

   4. Kako imenujemo miselno zaključeno               
       celoto, ki je tudi ritmično zaokrožena? 
       _ _ _ _ _ _  

   5. Ponavljanje iste skupine besed, verza ali  
      kitice skozi pesem imenujemo _ _ _ _ _ .

   6. Kako imenujemo najpogostejše metrične      
      enote, ki zaznamujejo poudarjene 
      in nepoudarjene zloge (trohej, daktil, jamb,  
      anapest in amfibrah)? _ _ _ _ _ _ _ 

7. Pesniško obliko iz 14 verzov in štirih kitic,  
    kjer sta prvi dve štirivrstični /kvartini, drugi  
     dve pa trivrstični / tercini imenujemo _ _ _ _ _ 

8. Kako imenujemo daljša lirsko-epska pesem       
    španskega izvora, v kateri opevajo viteška  
     junaštva in ljubezen do viteških dam in je   
    zgrajena je iz različno dolgih kitic. 
    Verz je španski osmerec. _ _ _ _ _ _ _

9. Ujemanje enakih samoglasnikov, ne pa tudi 
     soglasnikov imenujemo samostalniški stik 
     ali _ _ _ _ _ _ _ _. 

10. Kako imenujemo pripovedno pesnitev  
      velikega obsega (glede na snov, ki jo 
      obravnava lahko govorimo o junaških,   
      zgodovinskih, komičnih, itd.)? _ _  

   

"Iskal sem odgovor: kaj je poezija? – in
ga nisem našel.

Iskal sem odgovor: čemu je poezija? –
pa ga tudi nisem našel.

Vem le to, da je vsak človek nekje
pesnik. Pesnik po svoje, čeprav

malokdo poje. 
Tisto  "nekje", človek in čas in svet pa je

morda poezija.
Zase bi želel samo to, da bi pesmi

same odgovorile.
 

(Tone Pavček: Pesmi štirih, 
Slovenski knjižni zavod, 1953)

Ime in priimek:__________________

                     Starost:________________
Številka izkaznice:_____________


