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Maja, deklica z »lenimi« nogami (je na invalidskem vozičku), živi samo z mamico, s katero se 

lepo razumeta. Očka jo obišče le občasno, prinaša ji dragocena darila in klicati ga mora 

»daddy«, on pa ji pravi »miška«. Toda zdaj želi preživeti z njo počitnice v imenitnem 

letovišču, kjer bo imela Maja posebno negovalko in bo lahko jahala ponija. K sreči ne gre po 

očkovih načrtih. Zakaj k sreči? V nekaj dneh ponesrečenih počitnic, od koder ne moreta takoj 

oditi (avto je brez goriva, očka ne najde mobija), se namreč zbližata, daddy postane očka in 

svojo hčerkico začne klicati po njenem imenu Maja. Prisrčno in »poučno«! 

Kratka predstavitev in nekaj prvih strani na domači strani založbe: 

https://www.miszalozba.com/knjige/pocitnice-samo-z-ockom/  

Za otroke v 2. triletju, morda tudi že za dobre bralce v 1. triletju, primerna tudi za pogovore o 

knjigi.       

 

Spodbude za branje: 

- Po branju prisluhnem mladim bralcem in njihovim spontanim odzivom: kako se jim 

zdi? Se tudi njim zdi kaj prisrčno in kaj »poučno«?  

- Pogovarjamo se o treh glavnih osebah in njihovih medosebnih odnosih.  

- Kaj je Maji pri očku všeč in kaj ji ni? Kako se vse to spremeni?  

- Zakaj pravi Maja svojemu invalidskemu vozičku Max? Kaj vse lahko Maja počne z njim? 

- Zgodba je Majina prvoosebna pripoved. Bi jo povzeli tako, kot da jo pripoveduje očka? 

Bi jo lahko povzela tudi mamica? (Ne povsem, ker ni bila z njima, lahko pa pripoveduje 

o svojih skrbeh, ker se ji nista oglasila, kakor sta ji bila obljubila idr.) 

https://www.miszalozba.com/knjige/pocitnice-samo-z-ockom/


- Ima kdo od mladih bralcev izkušnje z »robinzonskimi« počitnicami, npr. v kolibi brez vode 

in elektrike?  

- Najbrž so med mladimi bralci otroci ločenih staršev. Če bo kdo želel pripovedovati 

dogodivščine na počitnicah samo z enim ali drugim staršem, prisluhnemo, toda nikakor jih 

ne silimo!   

 

 

Spodbude za nadaljnje branje: 

- V slovenščini imamo še en mladinski roman te avtorice: 

 

Mebs, Gudrun: Nedeljka. Prevedla in spremno 
besedo napisala Irena Samide. Ilustrirala Petra 
Simončič. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1990 in 
1994, 114 str. 
 
 
 
Na domači strani OŠ Metlika sem našla nekaj 
spodbudnih mnenj bralcev iz 6. razreda: 
http://osmetlika.splet.arnes.si/2019/10/16/mebs-
gudrun-nedeljka/  
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