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Vilma Purič

Neosebne glagolske oblike  

v umetniškem besedilu
Dragi/a dijak/inja,
natančno preberi pesem in reši naloge o pomenih, ki se v pesmi ustvarjajo z neo-
sebnimi glagolskimi oblikami.

NEDOLOČNIKI

Pretipati meglo,
prenikniti skoznjo,
potegniti na dan pomarančo,
pogladiti njeno hrapavo dlan,
pobožati sadež
in pomisliti na drevo,
naslikati pomarančevec
in povohati toploto tropov,
s prsti razpreti dehteči olupek
in razkrhljiti kroglo v zatonu,
poljubiti zahajajoča usta
in posesati dražljivi sok.
Posladkati svoj dan.

    

Vir: Artač Sturman, Majda, 2005: Svilenapesem@2004.si. Trst: Mladika. 11.

1.  a) Kaj ti pesem sporoča? Parafraziraj jo – zapiši njeno vsebino s svojimi  
       besedami. 

b) Katere besede v pesmi so najbolj opazne? Katera besedna vrsta prevla-
duje? Koliko glagolov prešteješ v pesmi Nedoločniki? Zakaj so glagoli v 
pesmi bolj opazni? 

c) V čem prepoznaš razliko med svojo rabo glagolov in pesničino? Ali se 
razlika pojavi tudi v pomenu? Zakaj? 
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č) Naslovi pesem drugače. Kako naslov učinkuje na celoten pomen?

d) Ali bi lahko razumeli pesem, četudi ne bi vedeli, kaj je nedoločnik?

e) Kako običajno uporabljamo nedoločnike? Kakšno vlogo imajo v pesmi? 
Katere druge lastnosti glagola lahko določiš nedoločnikom v pesmi? Kate-
rih ne moreš?

f) Katera oblika tvorjenja dovršnika prevladuje v pesmi? Kako raba dovršni-
ka zaznamuje pomen v pesmi? Izpiši glagole, ki se nanašajo na pomarančo, 
in glagole, ki se nanašajo na meglo. Kaj imajo skupnega? Opaziš kakšno 
pomensko podobnost?

2. Poustvarjalno pisanje

a) V pesmi Nedoločniki dovršnike zamenjaj z nedovršniki! Kaj opaziš? Od-
govor utemelji!

b) V pesmi Nedoločniki zamenjaj nedoločnike z osebno glagolsko obliko in 
uporabi sedanjik! Kako se spremeni pomen? Zakaj?

c) Zamenjaj nedoločnike z glagolnikom. Je šlo pri pretvarjanju vse gladko? 
Kako se spremeni skladenjska oblika? Kako se spremeni slog pesmi? Kako 
pravimo načinu pisanja, v katerem prevladuje raba samostalnikov?

č) Nedoločnikom poišči protipomenke! Poskusi sestaviti pesem z nasprot-
nim pomenom.


