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Preberi oziroma poslušaj pesem Ovinki.

Barbara Gregorič Gorenc: Ovinki 

Tomaž je naročil Mateju, 
naj vpraša Tino,
če bi šla jaz
z njim v kino. 

In jaz sem rekla Tini, 
naj sporoči Tomažu, 
se ve, prek Mateja, 
da je to SUPER ideja!

Razmišljam, kdo od naju
je večja reva,
sredi belega dneva
si ne upava reči naravnost:
Greva!

Odgovori.

a)  Kako je naslov pesmi povezan z njenim sporočilom?

b)  Ali ljubezenska zgodba v tej pesmi srečna? Utemelji.

c)  Katere podatke lahko razbereš o obeh zaljubljencih?

č)  Ali tudi ti meniš, da sta fant in dekle iz te pesmi revi, ker sta se za odhod v kino dogovorila  
s pomočjo prijateljev in ne sama?

Zakaj je v prvih dveh kiticah rabljen odvisni in ne premi govor?

Pojasni pomen besedne zveze sredi belega dneva.

Iz prve kitice izpiši dve besedi, v katerih se zapis glasu razlikuje od izgovorjave.

Napiši list iz dekletovega dnevnika z datumom po obisku kina.
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BARBARA GREGORIČ 
GORENC (roj. leta 1964) piše 
pesmi in krajšo prozo za otroke 
in mladino. Za njena dela je 
značilna lahkotna igrivost ter 
vživljanje v svet najstnika, 
njegovo uporništvo ter počasno 
vstopanje v svet odraslih. Taki 
sta tudi njeni pesniški zbirki Tri 
pike in Navodila za randi.  
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PEPELKIN OČE:  Samo deklica si, potrebuješ varnost in red. Naredi to, kar so ti naročili tvoja 
mati Nerga, pa bo vse prav. Ne jezi jih bolj, kot je treba. Jaz pa ti bom, ko 
bo čas, poiskal primernega ženina in potem boš lahko odšla od doma z 
njim in boš končno srečna. 

PEPELKA:  Jaz hočem biti srečna ZDAJ in ne enkrat potem. In ko bom hotela oditi od 
doma, bom odšla sama, zato pa res ne rabim ženina, ne več v teh časih, ata. 
Mogoče pa sreča ni povezana samo s poroko? 

PEPELKIN OČE:  S tvojo mamo sem bil zelo srečen ... 
PEPELKA:  In vendar niste bili ob njej ob njeni zadnji uri ... 
PEPELKIN OČE:  Kralj ni pustil, rekel je, da je služba služba, družba pa družba ... 
PEPELKA:  Ah, ata, pojdite no ... 
PEPELKIN OČE:  Naj ti pomagam ... da boš prej? 
PEPELKA:  Prebirat lečo iz pepela? Saj ne mislite resno, da bom počela to? 
PEPELKIN OČE:  Mater Nergo je treba ubogat. 
PEPELKA:  Mater Nergo in Malega kralja. Pa čeprav ti naročita, da splezaj na hruško in 

se vrzi na nos. 
PEPELKIN OČE:  Težka vprašanja so to ... 
PEPELKA:  Prav nič, vsaj kar se mene tiče, ne. Mati Nerga in Mali kralj sta najboljši 

par! Škoda, da se nista poročila, bi vi imeli mir ... Pojdite zdaj. 
PEPELKIN OČE  (negotovo): Želiš, da grem? 
PEPELKA:  Rada bi bila sama. Čevlje moram zložit v omaro ... Še prej pa jih obrisat ... 

(In se res loti.) 
PEPELKIN OČE  (z olajšanjem): Če tako hočeš, prav. (Odide.)

 Odgovori. 

a)  Primerjaj očeta in Pepelko glede na značaj in izpostavi njuno glavno vrednoto. Kdo od njiju ti 
je bolj podoben? 

b)  Pepelka očetu očita, da bi rad imel celo jajce in jajce na oko. Kaj je s tem hotela povedati?

c)  Oče in Pepelka v pogovoru ne uporabljata knjižnega zbornega jezika, ampak knjižni 
pogovorni jezik. V čem se to kaže? 

č)  Pogovorite se o podobnostih in razlikah s Pepelko bratov Grimm in napiši, ali se razlikujeta 
tudi v sporočilu. Pojasni. 

Pogovorite se. 

• Se strinjate s Pepelko, ki pravi, da se na srečo ne sme čakati, kajti srečen je treba biti zdaj? Pojasnite. 
• Razmislite o poimenovanju oseb v obeh pravljicah. Sta oče in mačeha v Grimmovi pravljici 

imenovana tudi z osebnim lastnim imenom? Katere asociacije se vam porodijo ob imenih Nerga 
in Janez?

Skupaj z dvema sošolcema ali sošolkama napiši in odigraj prizor, v katerem se Pepelka zaljubi in 
s tem seznani svojega očeta.
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