
Dobro jutro  

Včeraj ste malo bolje spoznali Toneta Pavčka, danes pa boste prebrali njegovo 

pesem. Bili smo dogovorjeni, da se boste eno pesem Toneta Pavčka naučili na 

pamet in jo v obliki govornega nastopa predstavili v razredu. Zaradi nastale situacije 

je načrt spremenjen. Pesem boste prebrali in jo analizirali, nato pa boste napisali 

svojo pesem. 

8. ura: T. Pavček: Nekaj je v zraku 

Preberi pesem 

Nekaj je v zraku 

Nekaj je v zraku. 
Lepega. Nežnega. 
Mimobežnega. 
Nekaj je v zraku. 

Nekaj je v zraku, 
kot vonji cvetlic, 
kot lučke kresnic 
svetlečih v mraku. 

Čuti se. Sluti. 
Kot dih in drget. 
Kot šum in šepet 
v slednji minuti. 

Nekaj je v zraku, 
kar odseva v očeh, 
kar odmeva v ljudeh 
na vsakem koraku. 

Je to za pesem 
skrivnostni navdih? 
Ali ljubezen? 
Njen dih in vzdih? 

Na spodnjem linku si lahko ogledate video in prisluhnete uglasbeni pesmi:  

https://www.youtube.com/watch?v=pGjkluB7SJg 

Zapis v zvezek (UB) 

Prepiši pesem in odgovori na vprašanja (v celih povedih): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pGjkluB7SJg


1. Kaj meniš, kaj je za pesnika tisto, kar je v zraku. Odgovor poišči v zadnji 
kitici. Ali je lahko morda oboje? Utemelji. 

2. Ali si se že kdaj tako počutil/a in kdaj?  

3. Napiši število kitic:  

4. Napiši število verzov v 1. kitici:  

      5. Izpiši rimane besede:  

      1. kitica:  

      2. kitica:  

     6. Določi število zlogov v 

     1. verzu:  

     2. verzu:  

     7. Izpiši dva okrasna pridevnika:  

 

Rešitve: 1.: V zraku je ljubezen, ki je obenem lahko tudi navdih./ 3.: 4 kitice/ 

4.: 4/ 5.: zraku, zraku; nežnega, mimobežnega //sluti, minuti; drget, šepet/ 

6.: 5; 6/ 7.: slednji minuti, skrivnostni navdih/  

Domača naloga 

Napiši svojo pesem Nekaj je v zraku in jo do petka pošlji svoji učiteljici za slovenščino. 

Pesem naj ima najmanj 2 kitici po 4 verze. Uporabi vsaj 2 okrasna pridevnika in rimo. 

 

                                                                                      Lidija Rupnik in Milojka Badalič 


