
1. Preberi besedilo. 

Gerlinde Ortner: MALI, ŽOGA IN PREKLA 

 

Nekoč je živel fant, ki je bil tako majhen, da so ga vsi klicali Mali. Tako so ga klicali 

sosedje. Pek, h kateremu je hodil po žemlje, ga je pozdravljal: »Zdravo, Mali!«, otroci 

so kričali za njim: «Glejte, tamle gre pa Mali!« Še učitelj ni poznal nobenega drugega 

imena zanj. To je fanta zelo žalostilo.  

Nekega dne je šel Mali v park in zagledal na klopi dečka, ki si je z rokami podpiral 

glavo in vzdihoval. Neznani deček se mu je zasmilil in odločil se je, da ga bo ogovoril. 

»Upam, da se mi ne bo začel takoj posmehovati, »si je mislil. Zbral je pogum in ga 

vprašal: »Kaj pa tako milo vzdihuješ? Od kod pa si? Še nikoli te nisem videl tukaj.» 

Nepoznani fant je prestrašeno dvignil glavo. »Kaj, z mano govoriš? Ne norčuj se iz 

mene, ker sem tako debel? » Šele zdaj je Mali opazil, da ima neznanec kot žoga 

okrogel obraz in da je skoraj tako širok, kakor je visok. »Ah,» je odvrnil Mali, »tega 

sploh nisem opazil. Zaskrbelo me je, ker si tako vzdihoval.« »Saj to je tisto. 

Vzdihujem, ker se mi otroci kar naprej posmehujejo. Še po imenu me nočejo klicati. 

Samo še Žoga mi pravijo in to me zelo boli. Nič ne morem za to, če sem tako debel!« 

»Kaj pa jaz? Meni se godi prav tako kot tebi. Nič ne morem za to, če sem ostal tako 

majhen. Veš kaj, mislim, da so otroci zelo neumni, ker se nama posmehujejo zaradi 

nečesa, za kar midva nisva kriva.« »Ja, otroci so neumni, neumni, neumni in še 

enkrat neumni! Razglasila bova po vsej deželi, da so otroci neumni, neumni in še 

enkrat neumni!« sta se začela oba dečka veselo smejati.  

»Kaj pa kričita?« je vprašal fant, ki se je nenadoma znašel pred njima. Imel je tanke, 

dolge noge in suhe roke so mu mahedrale ob telesu, kot da ne bi bile njegove. Držal 

se je malo upognjeno, kot da bi se hotel s tem narediti malo manjšega. »Glede tega 

se pa čisto strinjam z vama. Tukajšnji otroci so res neumni. Meni vsi pravijo Prekla.« 

»Kaj?« sta vzkliknila Mali in Žoga hkrati, Mali pa je še dodal: »O, če bi bil jaz tako 

velik kot ti, se sploh ne bi več pritoževal!« Žoga pa je rekel: »Če bi bil jaz lahko tako 

tenek kot ti, ne bi več vzdihoval!« »Neumnost, » je menil Prekla, »jaz bi od srca rad 

zamenjal z vama. Biti malo bolj obložen in še malo manjši – to bi me osrečilo.« »Jaz 

bi želel, da bi bil kot ti, ti si pa želiš, da bi bil kot jaz. Kaj ni čudno? A prej nam je bilo 

še žalostno.« »To se pa še rima, » so se zasmejali fantje in s tem je bilo njihovo 

prijateljstvo sklenjeno.  

Mali, Žoga in Prekla so se odslej vsak dan srečevali in nobeden ni na drugem našel 

nič nenavadnega. Če so se otroci norčevali iz njih, so skupaj zapeli: »Po vsej deželi 

razglašamo, da so otroci tod neumni!« In nič niso bili več užaljeni, saj niso bili več 

sami. Ko so drugi otroci opazili, da trije fantje niso več občutljivi na njihova zbadanja, 

jim je postalo norčevanje vse bolj dolgočasno, in glej, čez nekaj časa so spoznali, da 

so tile trije fantje prijetni veseljaki. Mali je bil še naprej majhen, Žoga prav tako debel 

kot prej, Prekla suh kot zmeraj, kljub temu pa je bilo zdaj vse drugače. Zakaj? Trije 

prijatelji so otrokom pokazali, da samo neumni ljudje sodijo samo po zunanjem 

videzu; oni so s svojo samoumevno, prepričljivo veselostjo dokazali, da niso nič 

drugačni in da ravno tako spadajo k drugim otrokom kot vsak drug. 



2. V zvezek odgovori na vprašanja v celih povedih! 

a) Zakaj je bil deček, ki so ga vsi klicali Mali, zaradi tega žalosten? 

b) Kako se je počutil deček, ki so ga vsi imenovali Žoga? 

c) Zakaj bi Prekla raje bil manjši in malo debelejši? 

d) Kaj misliš, zakaj otroci radi zmerjajo vrstnike, ki izstopajo s svojo zunanjostjo? 

Ali je to oblika nasilja?  

e) Kdaj so otroci nehali zbadati tri prijatelje? 

f) Kaj so trije prijatelji otrokom pokazali? 

g) Še enkrat preberi, kako se konča zgodba o Debeli Neli in zavaljenem Janiju. 

Kakšno je tvoje mnenje o Janiju? Kaj bi lahko naredil drugače? 

 

3. Nariši Malega, Žogo in Preklo. 

 

 

 

 


