
Pouk slovenščine v ponedeljek, 6. aprila 2020 

 

Odgovore na vprašanja o pesmi Prebesedimo Borisa A. Novaka najdete v priponki na spletni 

strani šole. Preverite in po potrebi popravite/dopolnite. 

 

Danes bomo spoznali še eno pesem tega avtorja, in sicer Zzzbudilko. Nekateri jo boste našli v 

berilu, drugi jo prepišite ali natisnite in prilepite v zvezek za književni pouk. 

 

Boris A. Novak: Zzzbudilka                                                                                                    6. 4. 2020 

 

Budilka ni ura. 

Budilka je – mora! 

Budilka je – zzzver! 

 

Zzzver, ki že navsezzzgodaj zzzjutraj dela zzz, zzz. 

Zzzver, ki grizzze zzz zzzvonjenjem. 

 

Že zzzgodaj – še prezzzgodaj! – zzzjutraj 

budilka takole zzzvoni: 

Zzzbudi se, zzzbudi se, 

pozzno je že!  

 

(Grozzzno! Jazzz bi pa tako rad še malo spal …) 

 

A budilka kot zzzanalašč zzzvoni: 

Zzzbudi se, zzzbudi se 

zzzajtrk je že! 

 

(Grozno! Jazzz bi pa tako rad še malo sanjal …) 

A budilka kot blazzzna zzzvoni: 

 

Zzzbudi se, zzzbudi se, 

šola je že! 

Zzzmeraj zzzamujaš, 

zzzaspane! 

 

Zzzdajci se zzzares zzzbudim 

in se razzzjezzzim: 

Budilka, ti sploh nisi budilka! 

Ti si ena grozzzna – zzzbudilka! 



Ustno odgovorite na spodnja vprašanja. 

 

1. Vam je pesem všeč? Zakaj da/ne? Vas moti ponavljanje z-jev? 

 

2. Kdo je tisti, ki ga zbuja zoprna budilka? Kam zamuja? 

 

3. Kdaj zvoni budilka? Ali je njeno zvonjenje prijetno? Kaj bi rad počel tisti, ki ga budilka 

zbuja? V kaj jutranji zaspanec preimenuje budilko? 

 

4. S čim pesnik primerja budilko v prvi kitici? Je zzzbudilka tudi vam grozna? Kaj/kdo vam 

vzbuja moro? 

  

5. Kaj zaspanetu govori budilka? 

 

6. Ali budilka res govori? 

 

Kar je v spodnjem okvirčku, prepišite v zvezek za književni pouk. Razlago dopolnite. 

 

Pesnik je neživemu (v naši pesmi je to ura) pripisal lastnosti, ki jih imamo ljudje, zato 

pravimo, da je neživo poosebil. Temu slogovnemu/pesniškemu sredstvu rečemo poosebitev 

ali s tujko _________________________. 

 

Pesem Zzzbudilka ilustrirajte. Če želite, mi lahko ilustracijo pošljete na službeni e-naslov. 

 

Polona Bartol, mag. prof. slov. 


