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ZAHVALA 

Izdelava naloge ni bila enostavna in je zahtevala veliko truda in usklajevanja tako med nami 

kakor tudi z mentorji ter ostalimi, ki so nam pomagali. Zato bi se želeli iskreno zahvaliti 

mentoricama Darinki Hüll in Inki Nose za vse spodbude in konstruktivne kritike. Za snemanje 

filma so nam v čajnici Gallus prijazno dovolili uporabo prostorov ter miz. Profesorica Nose je 

glavnim nastopajočim prinesle kostume. Mentorica Hüll je poskrbela za scenografijo. 

Tehnično ekipo pri snemanju videoposnetka sta sestavljala Lucija Podlesnik in Alen 

Tabaković. Posebna zahvala pa gre ravnateljici Marjeti Smole, ki nam je omogočila udeležbo 

na tekmovanju. Brez vseh vas naše naloge ne bi bilo. 
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1. UVOD 

Zgodba o povodnem možu nam že od osnovne šole, ko smo jo morali recitirati pred razredom, 

buri domišljijo s plesom vzvišene Urške in skrivnostnega povodnega moža, ki odplešeta v 

globino reke Ljubljanice ob Starem trgu. Z organizacijo enodnevnega festivala želimo 

popestriti turistično ponudbo v Ljubljani in jo povezati z zgodbo mesta in največjega 

slovenskega pesnika Franceta Prešerna. V sedanji ponudbi je le na Prešernov rojstni dan, 8. 

februar, izvedeno tematsko vodenje po Ljubljani, sicer pa Ljubljana nima nikakršnega 

organiziranega dogodka, ki bi bil povezan z vsebino Prešernovih del. V spomladanskem času 

obudimo zgodbo povodnega moža v sklopu čistilne akcije Ljubljanice, ko se oba, povodni 

mož in Urška, sprehodita po mestu. Ni pa nikakršnih dodatnih aktivnosti, ki bi to zgodbo 

predstavile celostno in iz nje naredile turističen produkt. Zatorej se nam zdi naša ideja izredno 

zanimiva in ponuja velik potencial tako za domače kakor za tuje turiste. Hkrati bi s 

predstavljeno zgodbo povezali še gastronomsko ponudbo dela mesta, kjer se festival dogaja, 

ter pritegnili še ljubitelje glasbe, ki bi lahko svoje talente preizkusili s pisanjem pesmi ali z 

rapersko improvizacijo. Lahko pa bi se le prepustili glasbi znanih slovenskih izvajalcev. 

Ljubitelji umetnosti bi svoje spretnosti preizkusili ali nadgradili pod vodstvom izkušenih 

umetnikov-slikarjev, kiparjev in bi svoja dela razstavili v mestni hiši. Za gastronomske 

navdušence pa bi poskrbeli z Urškinimi kolački pri izbranih gostinskih ponudnikih ter jim dali 

možnost za kreiranje lastnega Urškinega kolačka. Najboljšega bi seveda nagradili, vse recepte 

pa bi objavili na naši spletni strani. 

Pri izvedbi festivala bomo sodelovali s TIC Ljubljana ter Festival Ljubljana, ki nam bodo 

pomagali pri oglaševanju ter sami organizaciji in dovoljenjih za izvedbo. Festival bo potekal 

prvi pomladni dan, torej 20. marca, saj se s prebujanjem narave in pomladi iz Ljubljanice 

prebudi tudi povodni mož. Na festivalu bodo potekali številni dogodki, ki so namenjeni 

različnim ciljnim skupinam: vrtcem in osnovnošolcem, mladim, starejšim. 

 

Slika 1: Povodni mož in Urška 
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2. IDEJA 

Najti pravo idejo, kakšen naj bo festival, ki še ne obstaja in bi najbolje predstavil Ljubljano, 

hkrati pa pritegnil obiskovalce vseh starostnih skupin, je bilo zelo težko ter je zahtevalo 

razmišljanje v vse smeri. 

Odločili smo se za zgodbo o povodnem možu, saj festival na to temo trenutno še ne obstaja. 

Spomladi se ob tradicionalni čistilni akciji čiščenja Ljubljanice sicer sprehajata po mestu 

povodni mož in Julija, vendar ni nobene spremljevalne prireditve, ki bi njuno prisotnost 

nadgradila v dogodek. Hkrati pa menimo, da se ideja povodnega moža premalo uporablja za 

področje turizma in prireditev. Pri oblikovanju ideje smo imeli v mislih oživitev stičišča 

Starega trga, Gornjega trga ob Herkulovem vodnjaku in dela Gallusovega nabrežja ob 

Ljubljanici na prvi pomladanski dan. S tem bi v prestolnico privabili veliko število ljudi z 

vseh koncev Slovenije, festival pa bi bil namenjen obiskovalcem različnih starosti in 

interesov. Osredotočili smo se na ples, ki je rdeča nit našega festivala, poleg tega pa je 

prireditev obogatena tudi z raznimi delavnicami, predstavami ter glasbenimi nastopi. 

S festivalom smo imeli v mislih predvsem to, da bi pesnitev Franceta Prešerna, ki je nastala v 

19. stoletju, ponovno oživili, zato smo si zamislili razne dogodke tudi za mlade, ki se ne 

zavedajo, da nas dandanes še vedno obkrožajo ošabne Urške ter zapeljivi povodni možje, 

seveda v povsem drugačnem smislu. Čeprav je med sedanjostjo in 19. stoletjem, ko je nastala 

Prešernova pesem, velika časovna razlika, je med njima tudi precej podobnosti. Po zaključku 

festivala bi želeli, da vsak obiskovalec doživi in začuti našo zgodbo – idejo, predvsem pa, da 

se na prvi pomladni dan zabava na svežem zraku, v dobri družbi ter ob dobri gostinski 

ponudbi. 

Tema festivala ima izhodišče v prvi baladi Franceta Prešerna, Povodni mož. Snov zanjo je 

Prešeren črpal iz Valvazorjevega dela Slava Vojvodine Kranjske. Valvazor v zgodbi omenja 

povodnega moža oziroma strah, ki živi v Ljubljanici, in ljubljansko lepotico, ki jo mož odnese 

s seboj. Nedavno pa je sodobno pesem z isto snovjo spisal literat Andrej Rozman Roza in jo 

naslovil Urška. Ta nam je bila navdih za del festivala, ki je namenjen mlajši generaciji. 

2.1. Pomen Urške  

Druga pomembna ženska v življenju Franceta Prešerna je bila, poleg Primičeve Julije, Zalika 

Dolenc, hči gostilničarja, h kateremu je Prešern rad zahajal. Po vrnitvi z Dunaja se je močno 

zanimal zanjo, a ga je ona zavrnila. Svoje občutke in misli, ki jih je povzročila neuslišana 

ljubezen, je strnil v balado Povodni mož. V prvotni izdaji je pisal o dekletu z imenom Zalika, 

v priredbi za Poezije pa je Zaliko preimenoval v Urško. 

 

2.2. Festivali v Ljubljani 

V Ljubljani predvsem v času pomladi in poletja oživijo razni festivali. Kulinarični festival 

Odprta kuhna, Festival Ljubljana s svojim glasbenim razkošjem, Film pod zvezdami na 

Ljubljanskem gradu, ulično gledališče Ana Desetnica ter še mnogi drugi. Noben festival do 



Povodni mož 

 

6 

 

sedaj pa še ni vključil literarnega dela in njegove zgodbe ter to oblikoval v program, 

namenjen vsem, ki bi radi prvi pomladni dan preživeli zunaj, na soncu, v dobri družbi in ob 

zabavnem dogajanju. 

Za izvedbo festivala bomo morali pridobiti dovoljenja UE, soglasje lastnika prostora (MOL) 

ter o tem obvestiti lokalno skupnost. Poskrbeti bomo morali tudi za zagotavljanje reda in 

pridobiti dovoljenje za prekomerno obremenitev okolja s hrupom ter ustrezno urediti prijavo 

predvajane glasbe avtorski agenciji. 

3. OPIS FESTIVALA 

Kraj izvedbe festivala je stičišče Starega trga, Gornjega trga ob Herkulovem vodnjaku in del 

Gallusovega nabrežja ob Ljubljanici. Festival smo razdelili na tri dele, in sicer glede na 

starostne skupine, in temu primerno tudi določili čas, ki bi jim najbolj ustrezal. 

Časovni okvir in dejavnosti 

Od 10.00 do 15.00 

Dogodki bodo potekali po različnih stojnicah ob Herkulovem vodnjaku. 

VRTEC:  

• Pozdrav Urške in povodnega moža (Dva igralca oblečena v kostume hodita po sejmu 

ter pozdravita prihajajoče otroke, če želijo, se z njimi tudi slikajo.) 

• Igra povodni mož (Predstavijo jo srednješolci. To je igra, v kateri igralec, oblečen v 

povodnega moža, lovi otroke, saj s tem išče družbo zase v globinah Ljubljanice.) 

• Delavnica Risanje likov – prizorov na temo plesa Urške in povodnega moža ter 

razstava (Otroci izberejo, ali bi narisali Urško ali povodnega moža, narisane slike pa bi 

razstavili na razstavnem panoju na festivalu.) 

• Čajanka z Urško in povodnim možem (Izvedejo srednješolci. Imeli bi stole ter mizice, 

na katerih bi stregli čaj ter Urškine kolačke.) 

PRVA TRIADA (1.– 3. razred osnovne šole): 

• Pozdrav Urške in povodnega moža (Dva igralca oblečena v kostume hodita po sejmu 

ter pozdravita prihajajoče otroke, če želijo, se z njimi tudi slikajo.) 

• Branje zgodbic o Urški in povodnem možu (Izvedejo srednješolci. Doživeto bi zaigrali 

ter interpretirali sodobno in staro verzijo zgodbe o povodnem možu.) 

• Čajanka z Urško in povodnim možem (Izvedejo srednješolci. Imeli bi stole ter mizice, 

na katerih bi stregli čaj ter Urškine kolačke.) 

DRUGA TRIADA (4.– 6. razred osnovne šole): 

• Pozdrav Urške in povodnega moža (Dva igralca oblečena v kostume hodita po sejmu 

ter pozdravita prihajajoče otroke, če želijo, se z njimi tudi slikajo.) 
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• Branje zgodbic o Urški in povodnem možu (Izvedejo srednješolci. Doživeto bi zaigrali 

ter interpretirali sodobno in staro verzijo zgodbe o povodnem možu.) 

• Kviz na temo povodnega moža (Izvedejo srednješolci, ki bi otroke razdelili v skupine 

ter jim postavljali vprašanja ter tudi možne odgovore, oni pa bi se morali odločiti za 

pravilnega. Zmagovalna skupina bi dobila praktične nagrade.) 

TRETJA TRIADA (7.– 9. razred osnovne šole): 

• Pozdrav Urške in povodnega moža (Dva igralca oblečena v kostume hodita po sejmu 

ter pozdravita prihajajoče otroke, če želijo, se z njimi tudi slikajo.) 

• Raper Trkaj (Zarapal bi svoje tri originalne pesmi, med njimi tudi Gloso, napisal pa bi 

tudi kratek rap na temo povodnega moža ter ga predstavil otrokom) 

• Pogovor o usodi Urške in Povodnega moža (Pogovarjali bi se o vseh možnih 

zaključkih njune usode ter o tem, kaj bi se v resnici lahko zgodilo. Ali sta še vedno 

živa in živita med nami ipd.) 

Od 15.00 do 18.00 

STAREJŠI: 

• Delavnica učenja klasičnih plesov (Povabili bi učitelja plesa iz Plesne šole Bolero, ki 

bi obiskovalcem pokazal nekaj osnovnih korakov klasičnega plesa.) 

• Delavnica učenja sodobnih plesov (Povabili bi učitelja plesa iz Plesne šole Bolero, ki 

bi obiskovalcem pokazal nekaj osnovnih korakov sodobnega plesa.) 

• Ples v kostumih (Na Gornjem trgu ob Herkulovem vodnjaku. Vsak obiskovalec bi 

prišel oblečen v svoj izviren, doma narejen kostum.) 

• Tekmovanje v pripravi Urškinega kolačka (Pripravili bi tekmovanje, na katerem bi 

tekmovalci iz našega recepta za Urškine kolačke naredili cake popse ter jih po svoji 

želji okrasili. Nagrada bi bil manjši pokal z nazivom Najbolj kreativen pripravljalec 

Urškinega kolačka.) 

 

slika 2: Preoblikovan Urškin cakepop 
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Od 19.00 do 22.00 

MLADI: 

• Tekmovanje v pisanju pesmi (Obiskovalci se lahko prijavijo na tekmovanje v pisanju 

krajše pesmi ali haikuja s tematiko povodnega moža. Med glasbenim dogajanjem 

izbrana komisija v ozadju ocenjuje pesmi in na koncu oznani zmagovalca, ki za 

nagrado dobi podpisano knjigo/kopijo Povodnega moža, avtorja Andreja Rozmana 

Roze in skupinsko sliko vseh nastopajočih z zmagovalcem.) 

• Koncert 

1. Lokacija: Tribune (nabrežje ob Ljubljanici/vodni oder na Ljubljanici) 

2. Nastopajoči: Challe Salle, Nipke, Zala/Gašper, Haiku Garden, Kiwi Flash, Matter in 

Koala Voice. Vsi povabljeni odigrajo tri avtorske pesmi ter svojo verzijo pesmi Povodni 

mož. 

3. Promocija: Plakati (Povabljeni bi na svojih družbenih omrežjih objavili, da igrajo na 

festivalu.) 

(Sponzorju Pivovarni Union se dovoli predvajanje oglasa s povodnim možem) 
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4. PREDSTAVITVENI VIDEO 

Na dan snemanja se nas je na Gornji trg odpravilo trinajst ljudi: snemalec, dva kitarista, devet 

igralcev ter obe profesorici praktičnega pouka. V videu smo želeli predstaviti zgodbo 

Prešernovega Povodnega moža ter jo povezati z njeno sodobno različico Andreja Rozmana 

Roze. 

Na prostoru snemanja smo si sposodili mize in stole čajnice Gallus ter jih dekorirali. Na vsako 

mizo smo postavili kristalne kozarce za vino, na eno izmed miz pa smo postavili tudi lepo 

okrašeno stojalo za kolačke, da bi vse izgledalo, kot bi zares bili v devetnajstem stoletju. 

Igralci so nosili obleke, izposojene iz opere, ki so ustrezale času, v katerem se dogaja zgodba 

Povodnega moža.   

Posnetek se začne tako, da je na nabrežju Ljubljanice zabava s plesom. Za začetek plesa na 

rob plesišča pristopita glasbenika in že se na plesišču zavrti prvi par. V nadaljevanju se dva 

mladeniča opogumita ter Urško povabita na ples, ona pa ju prevzetno zavrne. Urška naposled 

le dočakala svojega soplesalca, povodnega moža, ki jo povabi na ples. Urška pleše z njim. 

Sprva sta se vrtela na plesišču, kasneje pa sta odplesala do Ljubljanice, kjer sta izginila v reki.  

Posnetek se nadaljuje, ko Urška in povodni mož izstopita iz reke v današnjem času. Ker na 

nabrežju ni zabave in Urška ni zadovoljna, jo povodni mož na svojem motorju odpelje – 

domnevno do Save, kjer po besedah v Rozmanovi pesmi Urška oba izgineta. 

5. TRŽENJE 

Festival bi promovirali: 

• v TIC-u (izobesili naše promocijske plakate) 

• v publikaciji KAM 

• na spletni strani Visit Ljubljana (tu bi se naš festival oglaševal na naslovni strani 

spletne strani) 

• radiu Aktual, Radio 1, Radio Slovenija (ob vsakem terminu radijskih reklam bi ljudi 

obveščali o našem festivalu, kraju dogodka ter času) 

• na oglasnih deskah (v vrtcih, šolah, trgovinah …) 

• na oglasnih panojih (na velikih plakatih v okolici Ljubljane, na avtobusnih postajah, 

železniških postajah, glavnih križiščih ter ob določenih odsekih cest) 

• v čajnici Gallus 

• na socialnih omrežjih (naredili bi lastna spletna omrežja ter lastno spletno stran) 

 

Glavna promotorja festivala, bi bila: TIC, ki je odgovoren za turistično ponudbo v Ljubljani, 

ter Festival Ljubljana, ki je glaven na področju organizacije vseh dogodkov v Ljubljani. 



Povodni mož 

 

10 

 

6. POVEZAVA FESTIVALA Z LOKALNO TURISTIČNO PONUDBO 

Na naš festival bi navezali tudi lokalno turistično ponudbo, saj želimo, da bi z njim popestrili 

lokalno turistično ponudbo. Ker se bo odvijal na Gallusovem nabrežju, bi v festival vključili 

tudi čajnico Gallus ter ostale gostinske ponudnike, ki se nahajajo na tem nabrežju. Čajnica bi 

ves dan organizirala čajanko, zraven čaja bi gostom postregla še Urškine kolačke, natakarji pa 

bi bili zaradi boljšega ujemanja s časovnim obdobjem, v katerega je naš festival postavljen, 

oblečeni v obleke, ki bi se ujemale s tistimi iz devetnajstega stoletja. Poleg čajnice bi v 

festival vključili tudi bar Tozd, ki je znan po tem, da je zelo radi obiskujejo mladi. V baru bi v 

večernih urah gostom nudili pijačo, študentje in dijaki pa bi lahko ob moderni glasbi 

preizkusili svoje raparske sposobnosti na temo moderne Urške. Na tem nabrežju je tudi 

umetnostna galerija, ki bi lahko imela dan odprtih vrat in omogočala uro risanja na temo 

povodni mož in Urška – včeraj in danes. MOL bi lahko v mestni hiši odstopil prostor za 

razstavo izdelkov (risbe in pesmi) udeležencev festivala. 

K sodelovanju bi povabili tudi sponzorje dogodka, npr. Pivovarno Union, ki je tudi sama 

uporabila zgodbo Urške in povodnega moža v svoji reklami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Čajnica Gallus 
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7. PREDSTAVITEV NA TURISTIČNI TRŽNICI 

Na sejmu bomo za predstavitev naše ideje festivala Povodni mož stojnico uredili kot vrt, 

na katerem bo ples z Urško. Na osrednjem delu bo mizica in ob njej bo sedela Urška. 

Povodni mož pa jo bo vabil na ples. Na mizi bodo Urškini kolački. V ozadju stojnice bo 

slika vedute Ljubljane in/ali Julije in povodnega moža in/ali Prešerna. V ozadju stojnice se 

bo vrtel promocijski film festivala. Na stojnici bodo promocijski materiali za festival. 

Julija bo delila Julijine kolačke in recept zanje. Povodni mož bo mimoidoče nagovarjal k 

tekmovanju za nov recept Julijinega kolačka.   

 

Slika 4:Urškin kolaček 
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8. ZAKLJUČEK 

Z našo projektno nalogo smo pripravili predlog za festival povodnega moža, ki temelji na 

Prešernovi baladi o Urški in povodnem možu. Naš festival se nam zdi edinstven, saj poskuša 

staro zgodbo, kot jo poznamo iz knjig, posodobiti in oblikovati v inovativen letni enodnevni 

festival. 

Kljub temu da za večino kultura, še posebej tisto, kar so se učili v šoli, ni povezljivo s 

sodobnostjo, mislimo, da nam je uspelo povezati ravno to – včeraj in danes. Poleg Prešernove 

Urške smo v dogajanje postavili vse današnje Urške, Prešerne  in povodne može, vse to pa 

vkomponirali v čaroben festivalski dan, ki bo potekal na prvi pomladanski dan. 

Snemanje promocijskega posnetka je zahtevalo ogromno iznajdljivosti in sodelovanja drugih, 

za končni izdelek pa še veliko časa za računalnikom. Spoznali smo, da samo dobra ideja ni 

dovolj in da izvedba te ideje zahteva veliko načrtovanja in usklajevanja. Prav tako ima vsaka 

ciljna skupina svoje posebnosti in interese, ki jih je bilo potrebno ovrednotiti in ustrezno 

»nagovoriti«. S skupino smo se med nastajanjem naloge dobro spoznali in povezali ter se 

naučili sodelovanja in potrpežljivosti. Pri vsem pa smo se tudi zabavali in prepričani smo, da 

smo pripravili odličen dogodek – kakovosten festival ter tudi pridobili in si izmenjali nova 

znanja.  
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10.  PRILOGE 

 

Priloga 1 

F. Prešeren, POVODNI MOŽ 
 

Od nékdej lepé so Ljubljanke slovele, 

al lepši od Urške bilo ni nobene, 

nobene očem bilo bolj zaželene 
ob času nje cvetja dekleta ne žene. - 

Ko nárbolj iz zvezd je danica svetla, 

narlepši iz deklic je Urška bila. 
 

Mnogtére device, mnogtére ženice 

oko je na skrivnem solzé preliválo, 

ker Urški srce se je ljubega vdalo; 
al ljubih bilo je nji vedno premalo. 

Kar slišala moških okrog je slovét, 

skušála jih v mreže razpete je ujet. 
 

Je znala obljúbit, je znalá odreči, 

in biti priljudna, in biti prevzetna, 
mladenče unémat, bit staršim prijetna; 

modrij in zvijač je bila vseh umetna; 

možake je dolgo vodila za nos, 

ga stakne nazadnje, ki bil ji je kos. 
 

Na Starem so trgu pod lipo zeleno 

trobente in gosli, in cimbale pele, 
plesále lepote 'z Ljubljane so cele 

v nedeljo popoldan z mladenči vesele; 

bila je kraljica njih Urška brhka, 

plesáti ni dolgo nje volja bila. 
 

Jih dókaj jo prosi, al vsakmu odreče, 

prešerna se brani in ples odlašuje, 
si vedno izgovore nove zmišljuje, 

že sonce zahaja, se mrak približuje; 

že sedem odbila je ura in čez, 
ko jela ravnat se je Urška na ples. 

 

Al, ker se ozira, plesavca si zbira, 

zagleda pri mizi rumeni junaka; 
enacga pod soncam mu ni korenjaka, 

želi si plesáti z njim deklica vsaka - 

omrežit ga Uršika lepa želi, 
zaljubljeno v njega obrača oči. 

 

To videt, mladenič se Urški približa: 
"Al hôtla bi z mano plesati?" ji pravi, 

"kjer Donava bistri pridruži se Savi, 

od tvoje lepote zaslišal sem davi, 

že, Uršika zala! pred tabo sem zdaj, 



Povodni mož 

 

15 

 

že, Uršika zala! pripravljen na raj!" 

 
To reče in se ji globoko prikloni, 

sladkó mu nasmeja se Uršika zala: 

"Nobene stopinjice še nisem plesala, 
de čákala tebe sem, res je, ni šala - 

zatorej le hitro mi roko podaj, 

lej, sonce zahaja, jenjuje že raj!" - 

 
Podal ji mladenič prelepi je rôko, 

in urno ta dvá sta po pódu zletela, 

ko de bi lahké peretnice imela, 
bila bi brez trupla okrog se vrtela, 

ne vidi se, kdaj de pod noga udar', 

plesala sta, ko bi ju nosil vihar. 
 

To videti, drugi so vsi ostrmeli, 

od čudeža godcam roké so zastale; 

ker niso trobente glasova več dale, 
mladenča nogé so trdó zaceptale; 

"Ne maram," zavpije, "za gosli, za bas, 

strun drugih, ko plešem, zapoje naj glas!" 
 

So brž pridrvili se črni oblaki, 

zasliši na nebu se strašno gromenje, 

zasliši vetrov se sovražno vršenje, 
zasliši potokov derečih šumenje, 

pričjóčim po koncu so vstali lasje - 

oh, Uršika zala, zdaj tebi gorje! 
 

"Ne boj se, ti Urška! le hitro mi stópi, 

ne boj se," ji reče, "ne boj se gromenja, 
ne boj se potokov ti mojih šumenja, 

ne boj se vetrov mi prijaznih vršenja; 

le urno, le urno obrni peté, 

le urno, le urno, ker pozno je že!" 
 

"Ah, majhno postojva, preljubi plesavec! 

de jaz se oddahnem, de noga počije." 
"Ni blizo, ni blizo do bele Turčíje, 

kjer v Donavo Sava se bistra izlije; 

valovi šumeči te, Urška! želé, 
le úrno, le urno obrni peté!" - 

 

To reče, hitreje sta se zasukála, 

in dalje in dalje od pôda spustila, 
na bregu Ljubljance se trikrat zavila, 

plesáje v valove šumeče planila. 

Vrtinec so vidli čolnarji dereč;  
al Uršike videl nobeden ni več. 

al Uršike videl nobeden ni več. 
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Priloga 2           Andrej Rozman – Roza, Urška 

Res hudo je, če prelep 

si za ta povprečen svet. 

Ko je v mestu veselica, 
nasmejana so vsa lica. 

Godba menja se nenehno: 

polka, rokenrol in tehno. 
Vse se plete, vse se zvija, 

vse bolj raste evforija, 

moški, ženske, stari, mladi, 

vsi se imajo strašno radi. 

V celem mestu eno samo 

bitje zgleda kot bolano. 

To je Urška lepotica, 
ki prav kislega je lica. 

Bolj ko gleda te ljudi, 

bolj je jasno, da ga ni 
tipa, ki bi bil dost lep, 

da bi šla se z njim vrtet. 

In ko se opolnoči 

vse še kar brez nje vrti, 
grabit jo začne obup, 

kar zasliši čuden hrup 

vse glasneje in vse bližje, 
da prevpije mile viže, 

ko iz temnega obzorja 

vstane bleda luč motorja. 

Luč počasi, kot da išče, 

tava tja, kjer je plesišče, 

spremlja pa jo takšen zvok, 

da vse pade godcem z rok, 
saj rohni in ropota, 

kot iz drugega sveta, 

dokler končno ne ustavi 

se ob Urškini postavi. 

Urško, ko ob njej parkira, 

kar potrese od nemira. 

Hrup pa utihne, luč se utrne 
in iz silhuete črne 

vstane tip visok, koščen, 

lep kot kakšen maneken. 
Ko pa še čelado sname, 

zdi se, da je iz reklame. 

Urška srepo bulji vanj, 
kot bi bil pred njo ekran, 
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tip pa reče: “Živjo, mala, 

a bi malo zaplesala?” 
In ker godba kar molči, 

tipček jezno zakriči: 

“Kva je, bend, a bo že kej?! 

Eno hitro zaigrej!” 

“Končno mene vreden tip,” 

dahne Urška in čez hip 

vsa v ljubezni zagori, 
da ji plamen iz oči 

švigne s tako energijo, 

da prisotni onemijo, 
češ, kako je to mogoče, 

da ni tipu v ksiht nič vroče. 

Bend pa kakor nor zašpila, 
da so v ognju vsa glasbila. 

Saksofoni zažarijo, 

iskre od činel letijo, 

in dim vije se iz kitar, 
da se zdi, da je požar, 

ko se lepi par teles 

zapodi v divji ples. 

Urška se v ekstazi meče, 

da si skoraj zlomi pleče, 

tip pa tudi ni od muh, 

krepek je, čeprav je suh, 
in obvlada rokenrol, 

Urško gor, dol, naokol 

suče, Bog ga nima rad, 

kot najboljši akrobat. 

In ker ve, da tip je pravi, 

Urška nikdar se ne ustavi, 
vse dokler ne pride ura, 

ko je končno konec žura. 

Takrat reče Urška zala: 

“Strašno dobro sva plesala, 
skoraj več ne čutim nog, 

daj zapelji me en krog.” 

Tipček najprej hladno pljune 
velik kos žvečilne gume 

ter zakurbla, stisne plin, 

Urška, ki sedi za njim, 
pa ljubeče se oklene 

hladne, črne in koščene 

soplesalčeve postave 

in že planeta v daljave. 
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Že popoldne se razve, 

da, kjer most čez Savo gre, 
neurejene so bankine 

in asfaltne izbokline 

ter pretirana hitrost 
bili vzrok, da je zgrešil most. 

Zvlekli so motor iz reke, 

a od njiju niti obleke. 

 

 

slika 5:Pesem Urška-Andrej Rozman Roza 
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Priloga 3-Kviz na temo Povodnega moža 

 

KVIZ 

(URŠKA IN POVODNI MOŽ) 

 
 

KOGA JE POVODNI MOŽ ODPELJAL S SABO V REKO? 

a. JULIJO 

b. URŠKO 

c. ANO 

 

V KATERO REKO JO JE POVODNI MOŽ ODPELJAL? 

a. LJUBLJANICO 

b. SAVO 

c. DRAVO 

 

KDO JE NAPISAL PESNITEV O URŠKI IN POVODNEM MOŽU? 

a. FRANCE PREŠEREN  

b. BORUT PAHOR 

c. SOSEDOV TONČI 

 

 

KJE STA SE SPOZNALA? 

a. NA MORJU  

b. NA PLESU  

c. V VRTCU 

 

KAKO SE JE URŠA VEDLA DO POVODNEGA MOŽA? 

a. OŠABNO,NESRAMNO 

b. LJUBEZNIVO 

c. ZBEŽALA JE STRAN 
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Priloga 4: Recept za Urškine kolačke 

 
                                                  LEŠNIKOVO TESTO: 

• 100 g moke 

• 100 g mletih lešnikov 
• 150 g sladkorja 

• 80 g masla 

• 2 jajci 

• polovica zavitka pecilnega praška 
• 1 vanilijev sladkor 

• 0,7 dl mleka 

Presejani moki  dodamo pecilni prašek, sladkor, vanilije sladkor in mlete lešnike. K suhim sestavinam 

dodamo stopljeno maslo, jajca in mleko. Povežemo sestavine v gladko zmes in napolnimo modelčke z 

zmesjo do polovice, kajti drugo polovico bomo napolnili z borovničevo zmesjo. 

                                   BOROVNIČEVO TESTO: 

• 200 g moke 

• 150 g sladkorja 

• 100 g masla 

• 2 jajci 
• polovica zavitka pecilnega praška 

• 0,7 dl mleka 

• 100 g zamrznjenih ali svežih borovnic 

 
Presejani moki  dodamo pecilni prašek, sladkor in vanilije sladkor. K suhim sestavinam dodamo 

stopljeno maslo, jajca in mleko. Povežemo sestavine v gladko zmes, dodamo borovnice in napolnimo 

pečemo v segreti pečici na 180 stopinj Celzija 20 minut. 

 
                                    KREMA: 

• 6 dl mleka 

• 2 vaniljeva pudinga 

• 300 g masla 

• 180 g sladkorja v prahu 

Skuhamo puding brez sladkorja in ga ohladimo. Umešanemu maslu dodamo sladkor v prahu, limonino 

lupinico in ohlajen puding. Mešamo , da se naredi lepa krema brez grudic. 

Dodamo lahko tudi malo zmiksanega sadja (borovnice ali maline), če želimo barvno kremo. 

Ohlajene kolačke okrasimo s kremo in sadjem ali listi zelišč. 

 


