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Drage bralke in dragi bralci! 

 

Dijaki Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo vam želimo 

z zgodbami, pesmimi in ilustracijami o božičnem času polepšati 

prihajajoče praznične dneve.  

 

Prijetno branje.  
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ZGODBA O ŠKRATU TOMIJU 
 

Na severnem tečaju je napočil veseli december in škratje so se pridno pripravljali na 

obdarovanje otrok. Praznični čas so oboževali vsi prebivalci Božičkove vasice, še 

posebej pa mali škratek Tomi. Naj vam povem, Tomi je bil zares nekaj posebnega. Bil 

je najbolj marljiv med škrati in pekel je najboljše božične piškote. Zakaj pa mislite, da 

ima Božiček tako velik trebuh? Imel pa je eno napako. Ob rojstvu ni dobil značilne 

zelene čepice, ki so jo dobili vsi ostali škratje. Večina zaradi tega nanj ni gledala 

drugače in so ga imeli radi, razen Vili, Mili ter Bili. Toda Tomi ni pustil, da mu pridejo 

do živega. Bližal se je božič in z njim volitve v glavnega škrata. Ta je šel skupaj z 

Božičkom na pot obdarovat otroke okoli sveta. To je bila Tomijeva največja želja, a 

pogoj za prijavo je bil ta, da moraš imeti čepico, ki pa je on ni imel. Vse do tistega dne, 

ko ga je po napornem dnevu na predpražniku pričakalo darilo. Zdelo se mu je sumljivo, 

saj še ni bilo božično jutro, a vseeno ga je odprl. V njem se je skrivala zelena čepica 

in sporočilo, na katerem je pisalo: »Dragi Tomi, tole čepico ti podarjam, ker vem, da si 

želiš postati glavni škrat. Nosi jo s ponosom! Želim ti vesele praznike, gospa Božiček.« 

Bil je pravi božični čudež! Od sreče je kar zakričal. Odločil se je, da je ne bo razočaral. 

Stekel je proti mestni hiši, kjer se je prijavil na kandidaturo za glavnega škrata. Med 

kandidati je bil tudi kdo drug kot Vili. Ko je trojica izvedela, da imajo za nasprotnika 

Tomija, so se razburili ter skovali načrt, kako bi ga premagali. Kot si lahko 

predstavljate, niso načrtovali prav nič prijetnega. Nastopil je dan volitev, kjer so izvolili 

dva kandidata. Seveda sta bila izvoljena prav Tomi in Vili. Odločal pa je preizkus, v 

katerem sta bili dve nalogi. Prva je bila peka piškotov, pri drugi pa je bilo potrebno 

zavijati darila. To, da je bil Tomi spretnejši kot Vili, ni bila skrivnost, zato so vsi mislili, 

da bo zmagal on. Začela se je prva naloga in Tomi je pekel kot pravi pekovski mojster. 

Dišalo je tako lepo, da je privabilo še jelene. Viliju je šlo nekoliko slabše, vendar se ni 

obremenjeval, saj sta njegova tovariša pred začetkom nasprotniku namesto sladkorja 

podtaknila sol. Ko je komisija ocenjevala piškote, je zmagal Vili, ker so bili njegovi 

piškoti precej okusnejši. Napočil je čas za drugo nalogo in Tomi je darila zavijal kar se 

da hitro, dokler mu nista Bili in Mili papirja namazala z lepilom. Ubogi škrat se je z 

rokami zalepil na papir in s tem izgubil. Povesil je svojo majhno glavo in razočaran 

odšel proti domu. Naenkrat pa je stari škrat Pavel zavpil: »Stojte! Goljufali so, videl 

sem jih!« Za tem se je oglasilo še nekaj ostalih škratov ter trdilo enako. Ko je Božiček 

slišal za to grozovito dejanje, mu je prekipelo. Nepridiprave je kaznoval tako, da so še 

štiri božiče čistili hleve jelenov. Ker pa dobrota vedno zmaga, se je Tomiju uresničila 

želja. Postal je glavni škrat. Mnogi pravijo, da je najboljši glavni škrat vseh časov in če 

na božično noč dobro prisluhnite, lahko na nebu zaslišite njegovo petje prazničnih 

pesmi.   

 

Žana Čamdžić, 1. Fb  
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ČAROBNO POTOVANJE 
 

Nekega dne se je deček po imenu Luka zbudil v zasneženo jutro. Pokrajino je pobelil 

sneg, iz hiš pa je že prihajal vabljiv vonj po sveže pečeni potici. Bilo je namreč nekaj 

dni pred božičem in priprave so bile v polnem teku. Luka je z veseljem vstal, saj je 

vedel, da se približuje njegov najljubši praznik v letu. Pred odhodom v šolo si je prižgal 

televizijo in naletel na prispevek, ki ga je pretresel. Videl je lačne otroke, ki se vsak 

dan borijo za drobtinice kruha. Ti otroci ne vedo, ali bodo lahko preživeli, kaj šele, da 

bi lahko pomislili na praznik, ki se bliža. Luki se to nikakor ni zdelo prav, menil je, da 

bi morali darila ali pa vsaj kakšno malenkost dobiti vsi otroci tega sveta. V šoli je cel 

dan mislil na krivico, ki se dogaja nekaterim. Zvečer se je zgodaj odpravil v posteljo, 

saj je vedel, da mora zaspati, če želi, da ga bo obiskal Božiček. No, vsaj mislil je, da 

bo lahko zaspal, kajti čez nekaj trenutkov je njegovo sobo razsvetlila močna svetloba 

in pred njim so se prikazali Božičkovi pomagači – palčki. Rekli so mu, naj se toplo 

obleče in podviza, saj ga Božiček in njegovi jeleni težko pričakujejo pred vrati. Glavni 

palček je povedal, da imajo stisko s časom. Ne vedo, ali bodo lahko razdelili darila 

vsem otrokom, saj se je več kot polovica palčkov prehladila in Božičku ne morejo 

pomagati. Luka se je z veseljem odzval povabilu in stopil pred vrata hiše, kjer ga je 

Božiček že nestrpno čakal. Vkrcal se je in ni mogel verjeti, da se vse to zares dogaja, 

kajti bilo je res čarobno. Luka je Božičku pridno pomagal in pregledoval seznam, 

katere države še morajo obiskati. Potožil mu je o revščini, ki jo doživljajo nekateri in 

Božiček mu je odgovoril, da bo letos poskrbljeno za vse. Palčki, Luka, Božiček in jeleni 

so bili res pridni. Ustavili so se v vsakem mestu, naselju, vasi in zaselku. Luka pa je 

imel to čast, da je bil lahko del te čarobne dogodivščine. Po končanem obdarovanju 

so Luko odpeljali nazaj domov in se mu zahvalili za pomoč. Ta še vedno ni verjel, da 

se mu je pripetilo vse to. Zahvalil se je Božičku za čarobno potovanje, ki ga je doživel, 

in utrujen legel v posteljo. Preden je zaspal, se je spomnil, da si sam ni ničesar zaželel, 

ker je pozabil. Zbudil se je na božično jutro in se spraševal o dogajanju sinoči. Ker je 

želel preveriti, če je bilo to res ali so bile le sanje, je ponovno prižgal televizijo. Ogledal 

si je nov prispevek in videl nasmejane ter srečne otroke, ki jih je še včeraj gledal 

obupane in v revščini. Počutil se je zelo dobro in ponosno, saj je naredil dobro delo. 

Ko se je napotil v kuhinjo, pa je pod smrečico zagledal lepo zavito darilo, ki je bilo 

namenjeno njemu. Sedaj je bil Luka prepričan, da se čudeži res dogajajo. Še posebej 

božični.    

Luna Djordjevska, 1. Fb 
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BOŽIČNI ČUDEŽ 
 

Zgodba govori o družini, ki je živela v majhni hiši blizu gozda. Otroka Mija in Janezek 

sta se meseca decembra vedno veselila zaradi zimskih radosti, okraševanja božične 

jelke, sankanja na snegu in dobrih mož. Vedela pa sta, da ju bo decembra tudi zeblo 

in da bosta spala v šalih, kapah in zimskih jaknah. Starša sta se obremenjevala, ker 

svojima otrokoma nista mogla zagotoviti toplih zimskih škornjev in rokavic. Otroka sta 

vedela za to, zato jima nista zamerila, ampak sta ju razumela ter tolažila. »Mami, nikar 

se ne obremenjuj, čevlji so mi še prav, malo premočijo, a ne skrbi, obula bom volnene 

nogavice,« je rekla deklica Mija. Na maminem obrazu je opazila otožnost ter solzne 

oči. Objela jo je in rekla: »Nikar ne bodi žalostna, kaj pa, če mi bo Božiček prinesel 

nove čevlje …« Takrat je mamo v srcu še bolj zabolelo, a Miji tega ni želela pokazati. 

Starejši Janezek pa je očeta vprašal, ali mu lahko kupi nove sani. Oče mu je odvrnil, 

da si tega trenutno ne morejo privoščiti in tudi Janezek je to razumel. Družina je v srcu 

skrivala globoko bolečino, ki je segala v dno duše. Na 24. decembra, na božični večer, 

so pojedli skromno večerjo, nato pa so se odpravili k polnočnici. Hodili so po snegu, 

pod nogami jim je pokal led. Svetili so si s svečo, Janezek in Mija pa sta se pogovarjala 

o tem, kako dobijo ostali otroci veliko igrač in sladkarij. Spomnila sta se, da je lansko 

leto Božiček nanju pozabil in jima v nogavici ni pustil ničesar. Njun pogovor je zmotilo 

pokanje vej, ki sta ga slišala v daljavi. Pomislila sta, da se po snegu podijo živali, a 

temu ni bilo tako. Zagledala sta škrata Vilemdorfa, ki je iskal Božičkovega jelena. Škrat 

je med iskanjem slišal tudi njun pogovor o božičnih željah. Ko je ujel jelena, je odhitel 

nazaj na severni pol ter Božičku povedal, kaj je slišal. Božiček je odhitel na pot in ko 

se je družina zvečer vrnila domov, jih je pod smrečico pri jaslicah čakala polna 

nogavica dobrot. Poleg so stali še škornji za Mijo, nove sani za Janezka, starša pa so 

pričakala nova oblačila in cimetovi piškoti. Otroka sta od veselja skakala in vriskala, 

mama ter oče pa sta se srečna objela. Tudi jelka je imela nove bučke in lučke. 

Decembrske praznike so preživeli mirno in polni ljubezni.  

Lea Štros, 1. Fb  

 

BOŽIČNI VEČER V KOČI 
 

Bil je božični večer, mama je iz pečice vzela piškote in skuhala čaj. Oskar je slonel na 

okenski polici in zagledal prve snežinke. Ves navdušen je stekel po sani in zdrvel skozi 

vrata. Mama je za njim zaklicala: »Vzemi čaj in piškote za prijatelje!« Najprej je stekel 

do Špeline in Matičeve hiše. Skupaj so odhiteli še po Lino, Blaža in Nino. Toplo so se 

oblekli, nadeli šale, kape, rokavice, vzeli vsak svoje sani in krenili proti robu gozda, 

kjer je stala koča. Vanjo so odnesli piškote in čaj, nato pa se je zimsko veselje začelo. 

Otroci so se začeli sankati. Špela je opazila, da Nina nima svojih sani, zato jo je 

povabila, da bi se sankali skupaj. Ko so se sankanja naveličali, so se začeli kepati, 

delati angelčke, naredili so velikega snežaka. Ko jih je začelo zebsti in so noski ter 

lička postali rdeči, so odšli v kočo na čaj in piškote, da bi se pogreli.  Otroci sploh niso 

opazili, da je zunaj začelo močno snežiti in pihati ter da se je zvečerilo. Zunaj so se 
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oglašale sove, v daljavi je bilo slišati tulež volkov, še miši so se poskrile. Otroke je 

postalo strah in zaželeli so si domov k staršem. Da bi pregnali strah, so se zavili v 

tople odeje in si začeli pripovedovati zgodbe. Oskar je vprašal Nino, kaj si želi za božič. 

»Barvice! Da bom z njimi lahko narisala današnji dan!« mu je odgovorila. Lina si je 

zaželela novih sani, Blaž novih superg, Špela nove rokavice in kapo, Matic pa novo 

kolo. »Pa ti Oskar? Kaj si pa ti želiš za božič?« ga je vprašala Špela. »Jaz pa si želim 

le domov k staršem, kjer bi se stisnil v topel objem mame in očeta,« ji je odgovoril. Ob 

tej misli so zaspali. Na božično jutro so se vsi čudežno zbudili v svojih toplih posteljah. 

Vsak je brž odhitel pogledat, če mu je Božiček pustil kaj pod božično jelko. Ugotovili 

so, da so res dobili, kar so si zaželeli. Tudi Oskar se je prebudil v objemu mame in 

očeta. To je bil res pravi božični čudež. 

Pia Kološa, Enya Opara Tominc, 2. Za  

 

TRI MIŠKE 
 

Nekoč so živele tri miške, bile so sestre. Najstarejši je bilo ime Špela, drugi Polona, 

najmlajši pa Pika. Vse so živele v svojih brlogih, v pravljičnem gozdu. Bila je zima in 

cel gozd je bil prekrit s snegom. Ker bo kmalu božič, so se sestre odločile, da se bodo 

obdarovale z doma narejenimi darili ter jih skrile po gozdu. Najstarejša miška Špela 

se je odločila, da bo za svoji sestrici iz storžev in iglic izdelala prečudovite okraske za 

jelko. Miška Polona bo iz kamenčkov in vejic ustvarila palčke. Pika pa bo spekla 

najboljši božični kolač ter ga pospravila v dve posodici. Prišel je božični dan in miške 

so skrile darila po gozdu. Med skrivanjem so morale biti zelo tiho, da drugi sestri ne bi 

ugotovili skrivališča. Ko so končale, so odšle k Poloni domov na topel čaj in klepet. 

Niso videle, da je medtem zunaj padal sneg. Ko so se pogrele in naklepetale, je napočil 

čas, da poiščejo svoja darila. Toplo so se oblekle in obule ter se z nasmehom na 

obrazu odpravile do vrat. Ko so jih odprle, so zunaj zagledale še enkrat toliko snega, 

kot ga je bilo prej. Postale so žalostne, saj so se zelo veselile daril, sedaj pa jih je sneg 

popolnoma prekril. Bile so prepričane, da jih ne bodo nikoli več našle, nato pa se je 

Pika domislila odlične ideje. Namesto da bi bile še naprej žalostne, so naredile 

ogromnega snežaka, vmes pa bile pozorne, če bi našle s snegom prekrita darila. 

Pikina ideja je uspela, našle so svoja darila, za povrh pa so imeli od takrat v gozdu 

velikanskega snežaka, ki je bil všeč tudi ostalim živalim. Bile so vesele in preostanek 

božiča so preživele skupaj. Miške so se tako naučile, da lahko iz vsake slabe svari 

ustvariš nekaj dobrega, če si to res želiš.    

Živa Plevel, 1. Fb  
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MEDVEDEK MARKO IN ČAROBEN BOŽIČ 
 

Končno je spet prišlo obdobje božiča. Bilo je živahno, veselo, barvito in polno ljubezni. 

Zapadel je tudi prvi sneg. Na božični večer je medvedek Marko odšel v gozd v želji, 

da najde prijatelja, s katerim bo lahko preživel božični dan. Po gozdu je hodil skoraj 

cel večer, a ni našel niti enega prijatelja, s katerim bi lahko delil božično veselje. 

Žalosten in razočaran se je začel vračati proti svoji votlini, misleč, da bo božič ponovno 

preživel sam. Na poti se je spotaknil čez oviro v snegu. Ko se je pobral, je zagledal, 

da to ni bila ovira, temveč zajček Toni. Bil je premražen in čisto sam je ležal v mrzlem 

snegu sredi gozda. Bila je že skoraj popolna tema, zato je medvedek Marko zajčka 

Tonija odnesel domov. Tam ga je pogrel in pristavil vodo za čaj. Ko se je zajček Toni 

dokončno segrel, je medvedka Marka zanimalo, čemu je čisto sam ležal v mrzlem 

snegu. Ta mu je povedal, da je iskal nekoga, s katerim bi delil čare božiča, ko ga je  

nenadoma zasul kup snega, ki je padel z drevesa. Medvedek Marko se je razveselil. 

Tudi on je želel z nekom deliti čare božiča. Po dolgi noči je končno našel prijatelja, ki 

si želi enako kot on. Prvič ne bo sam preživel božiča – to je vendar božični čudež! V 

pravem trenutku je našel zajčka Tonija. Ko se je le-ta počutil bolje, sta naredila seznam 

stvari, ki jih želita narediti na božični dan. Napisala sta kepanje, delanje snežaka, 

božično kosilo, okrasitev božične smrečice in petje božičnih pesmi. Ker je bilo že zelo 

pozno, sta se odpravila v posteljo. Na božično jutro sta hitro pojedla zajtrk, se oblekla 

in odhitela naredit stvari, ki sta jih zapisala. To je bil najlepši božič, ki ga je medvedek 

Marko kadarkoli doživel. Spoznal je novega najboljšega prijatelja in z njim podelil 

božično veselje. 

Eva Zupan, 1. Fb 

 

VELIKA BOŽIČNA ŽELJA 

Za devetimi zasneženimi gorami in zaledenelimi vodami je živel fant Filip, ki si je 

neznansko želel videti Božička. Na božični večer, ko so z družino sedeli za okroglo 

mizo, ki se je šibila pod dobrotami, je Filip rekel: »Za božično darilo si želim videti 

Božička in njegove jelenčke.« Starša sta se le hudomušno nasmehnila, babica Ana 

pa ga je prijela za roko in ga odpeljala do velikega okna s pogledom na zasneženo 

mesto, polno svetlikajočih se lučk. Rekla mu je: »Filip, ali vidiš tisto najsvetlejšo 

zvezdo?« Ko ji je prikimal, je babica nadaljevala. Tam je Božičkova dežela, kjer ima 

Božiček svoje pomočnike. Filip je bil začuden, saj je prvič slišal kaj takega. Ampak to 

ni bilo vse, povedala mu je še, da si je tudi ona nekoč želela videti Božička in to se ji 

je tudi uresničilo. Filip je bil ves iz sebe, ni mogel verjeti, da se je nekaj tako čarobnega 

zgodilo njegovi babici. Zdaj je bila želja po tem, da bi se tudi njemu zgodilo kaj takega, 

še večja. Filip je bil dokončno prepričan, da bo ostal pokonci celo noč, čakajoč 

Božička. Skupaj z babico sta za Božička pripravila sveže pečene piškote in toplo 

mleko. Nastavila sta jih ob kamin zraven smreke. Ko so se vsi odpravili spat, je Filip 

legel v posteljo. A v strahu, da bi zaspal, si ni upal zatisniti očesa. Leže je razmišljal o 
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Božičku in njegovih pomočnikih. Kljub temu da se je zelo upiral svoji izmučenosti, je 

le za hipec zatisnil oči in v trenutku ga je prevzel globok spanec. Nenadoma se je 

zbudil ob močnem hrupu, ki je prihajal iz dnevne sobe. Hitro je vstal iz postelje in čisto 

po tiho sledil hrupu. Opazil je Božička in se hitro skril za vogal. Skrbno je opazoval, 

kako Božiček postavlja darila pod jelko in jé piškote. Ko je opazil, da se Božiček 

odpravlja, je stekel za njim in si uspel nadeti le kapo. Prišel je iz hiše in zagledal sani 

ter jelenčke. Božiček se mu je nasmehnil in ga povabil k sebi na sani. Filip je bil ves 

na trnih in z največjim veseljem je skočil k njemu. Tako je vse do ranega jutra pomagal 

Božičku razvažati darila. Na božično jutro je vsem pripovedoval o svoji burni nočni 

dogodivščini, a verjela mu je le babica Ana. To je bil njegov najlepši božič. 

Sabina Šket in Tjaša Turnšek, 2. Za 

 

BOŽIČEK IN BREDA 
 

Napočil je čarobni december. Mesec, na katerega vsi otroci nestrpno čakajo, saj jih, 

če so bili pridni tekom leta, obišče Božiček in prinese darila. Edina, ki ni marala 

decembra, je bila čarovnica Breda. Breda je živela v hiši na robu vasi. Vedno je bila 

oblečena v črna oblačila, nosila je tudi črn klobuk. Nikoli ni bila vesela. Ni verjela v 

Božička, še manj pa v božične čudeže. Ko je Božiček slišal zanjo, se je odločil, da jo 

bo obiskal. Božiček in njegovi jelenčki so se pridno pripravljali na božič. Pripravljali so 

darila, jih zavijali in se ob tem odlično zabavali. Božiček jim je povedal za čarovnico 

Bredo in vsi skupaj so sklenili, da jo bodo poskusili osrečiti. Napočil je božični dan. 

Najprej je Božiček s sanmi odšel v Afriko in vsem otrokom prinesel, kar so si želeli. 

Nato se je odpravil še drugam, nazadnje je odšel k čarovnici Bredi. Breda je, kot vsako 

leto, sedela na stolu in božala svojo mačko. Božiček je vstopil v hišo in ji izročil veliko 

daril. Breda ni mogla verjeti svojim očem. Božiček jo je nato vprašal: »Zakaj ne maraš 

božiča?« Odgovorila je: »Vsako leto ga preživljam sama, nikoli nisem dobila nobenega 

darila, zato sem nehala verjeti vanj.« Božičku se je močno zasmilila, zato ji je odvrnil: 

»Od zdaj naprej ne boš nikoli več sama, pojdi z nami na severni pol.« Breda je takoj 

privolila. Tako so se Božiček, Breda, njena mačka ter jelenčki skupaj odpravili na pot. 

Od takrat naprej so bili božiči polni sreče in veselja tudi za čarovnico Bredo.  

Neja Grčar, 1. Fb 
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BOŽIČKOVA ZGODBA 
 

Nekaj mesecev pred božičem se v Božičkovi deželi začnejo priprave na veliki dan. 

Moji najtesnejši sodelavci škratje imajo nalogo, da poberejo želje otrok. Ko mi jih 

prinesejo, jih nekaj večerov zapovrstjo prebiram, nato pa skupaj naredimo načrt, kako 

se bomo lotili njihove izdelave. Dva meseca garamo dan in noč, z gospo Božičkovo 

skorajda ne zatisneva oči. Končno nastopi božični večer. Takrat se s svojimi jeleni 

odpravim na pot okrog sveta, da osrečim otroke, ki so bili pridni tekom leta. Ker sem 

debel, se vedno zataknem v dimnik, ampak to mi ne preprečuje, da ne bi pojedel vseh 

piškotov in mleka, ki mi ga pripravijo otroci. V času potovanja vidim veliko otrok, ki so 

brez družine in so za božič sami. Ob teh prizorih moje srce ni več tako radostno. 

Potrudim se, da tem otrokom z malenkostmi vsaj malo polepšam ta poseben čas v 

letu. Ko razdelim vsa darila, se odpravim na severni pol, kjer uživam v preostanku 

večera, srečen za to, kar sem storil. Na božično jutro pa skupaj z gospo Božičkovo in 

škrati gledamo otroke, ki odpirajo svoja darila, imamo namreč posebno božično kroglo. 

Ko vidimo veselje na njihovih obrazih, čutimo v srcu toplino in mir. Oboje želimo ob 

božiču in novem letu tudi vam. 

Naida Abazović, Maja Karanović, Jaka Grabec, 2. Za  

 

ČAROBNE VILE IN BOŽIČEK 
 

Pred davnimi časi so živele štiri čarobne vile. Ime jim je bilo Lili, Mia, Elina, zadnja pa 

je bila Čarobnica, ki je imela največ magičnih moči. Vsak dan v decembru so skupaj 

letale po zasneženem zimskem vrtu, se smejale in raziskovale naravo. Prišel je 23. 

december, dan pred božičnim večerom, in vile so kot ponavadi letale po zimskem vrtu, 

a kar naenkrat so sredi vrta zagledale ogromno zasneženo drevo z veliko luknjo v 

sredini. Odločile so se, da bodo skupaj pogledale, kaj je v luknji. Ko so se ji približale, 

jih je močna magija povlekla visoko v zrak in znašle so se v Božičkovi deželi. Dežela 

je bila polna okraskov, svetlečih lučk, sladkornih lizik, sladkarij, rdečih pentljic, povsod 

je bilo ogromno snega. Vile so bile vesele in navdušene, ko so zagledale vse te 

čudovite okraske in dobrote. V daljavi pa se je slišalo igranje božičnih pesmi in vile so 

se skupaj odpravile pogledat, od kod prihaja ta zvok. Kmalu so našle Božička, njegove 

pomočnike škrate in jelenčke, ki so vsi skupaj zavijali darila za vse otroke sveta. Vile 

so se jim odločile pridružiti in skupaj so zavijali darila, zraven pa še peli, plesali, jedli 

sladkarije ter se zabavali. Tako so s skupnimi močmi v enem dnevu zavili darila za kar 

polovico sveta. Pripravili in naložili so še Božičkove sani, počesali vse jelenčke ter 

darila naložili na konec sani. Sani je vleklo devet jelenčkov, prvi in najmočnejši je bil 

Rudolf, pomagale pa so jim tudi čarobne vile, da so lahko vzleteli. 24. decembra, na 

božični večer, so šli od hiše do hiše, od mesta do mesta in do jutra obdarili vse otroke 

na svetu. Vsak otrok je dobil točno to, kar si je sam zaželel, od igračk, plišastih 
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medvedkov, punčk za igranje, copatkov, sladkarij … Ko je prišlo božično jutro, so vsi 

skupaj visoko z neba gledali otroke, kako so odvijali svoja darila. Bili so presrečni, saj 

so otrokom pričarali nasmehe na obraz, jih osrečili ter jim polepšali božični dan.      

 

Ula Petek, 1. Fb   

BOŽIČNI ČUDEŽI SE DOGAJAJO 
 

Bil je božični večer in vasica je bila ovita v belo snežno odejo, vladal je pravi božični 

duh. Hiše so bile okrašene z božičnimi lučkami, pele so se božične pesmi. Vsi so bili 

pripravljeni na prihod Božička. Jakob se je igral ob kaminu in kar naenkrat zavohal 

cimetove piškotke. Kljub stiski in revščini ga je mama presenetila z njegovimi 

najljubšimi piškoti. Jakobu je bilo toplo pri srcu, ko se je stisnil k mami in počasi zobal 

piškote. Zadnjega je položil na krožnik ob kaminu v upanju, da mu bo Božiček letos 

prinesel darilo.  

Bilo je že pozno, zato sta se z mamo odpravila spat. Ob polnoči pa Jakoba prebudi 

trkanje na okno. Ko odpre oči, ob oknu zagleda majhno lesketajočo se vilo. Ne more 

verjeti svojim očem. Previdno in prestrašeno odpre okno, vila pa začne letati po 

njegovi sobi – levo, desno, sem ter tja, dokler se končno ne ustavi in mu zašepeta, da 

potrebuje njegovo pomoč. Jakob se hitro obleče. Vila ga vodi po poti in kar naenkrat 

se znajdeta v temnem gozdu. Jakoba začne skrbeti, kaj če sta se izgubila … Vila se 

nenadoma ustavi, za drevesom namreč zagledata majhno božično kapico. Jakob se ji 

previdno približa. Presenečen zagleda poškodovanega škrata – pravega božičnega 

pomagača. Hitro si odvije šal in z njim povije škratovo poškodovano nogo. Ko želi z 

vilo oditi domov, le-te ni nikjer. Ker pa Jakob ne pozna poti do doma, sledi škratu do 

Božičkove delavnice. Tam spozna še ostale Božičkove pomagače, ki pridno izdelujejo 

darila za pridne otroke. Na koncu ga pričaka še Božiček, ki se mu zahvali, da je 

pomagal njegovemu škratku. Božiček mu pove, da si za nagrado lahko izbere 

katerokoli darilo, ki si ga želi. Jakob si izbere avtomobilčke, ki mu jih škratki ovijejo v 

lep papir. Božiček mu ponudi tudi prevoz domov. Skupaj se usedeta na sani in jelenčki 

ju popeljejo v zvezdnato nebo. Pomislite – Jakob Božičku pomaga razdeliti darila! Ko 

prispejo do njegovega doma, ga Božiček pospremi v posteljo, darilo pa mu pusti pod 

smrečico. Ko se Jakob zjutraj zbudi, se sprašuje, ali so bile to vse le sanje. Takoj skoči 

po stopnicah do smrečice … In res! Tam je čudovito darilo! Vse je bilo resnično, včeraj 

zvečer je res spoznal Božička in  vse njegove škratke. Presrečen odvije darilo, ki ga 

pokaže mami in ji pove celo zgodbo. Tudi mama ne more verjeti. To je bil zagotovo 

božični čudež. 

Nina Brandl in Lara Casar, 2. Za  
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COFKO IN IZGUBLJENA ZVEZDA 
 

Cofko živi v oddaljeni deželi Laponski, v vasici Linolin. Ker je zelo zadržan in sramežljiv 

medvedek, nima prijateljev, saj ne ve, kako začeti pogovor. V vasici Linolin na božični 

večer vsako leto izobesijo kristalno zvezdo. Zvezda je za prebivalce vasi zelo 

pomembna, saj se napolni z energijo zvezde Severnice, ki ščiti vasico pred ledeno 

pošastjo. Ledena pošast je velikanski ledeni stvor, ki se hrani z nočnimi morami 

medvedkov, jelenčkov, zajčkov, lisic in volkov. Ponavljajoče se nočne more povzročijo, 

da postanejo živali žalostne. Kristalna zvezda se zato nahaja v zavarovani palači kralja 

in kraljice Delfinove. Vsako leto prično prebivalci vasice Linolin štiri dni pred božičnim 

večerom izobešati božične okraske in lučke. Med njimi je tudi Cofko, saj je v tem zelo 

dober. Tega leta pa se je zgodilo nekaj strašnega … Ko vstopi v palačo kraljica, opazi, 

da je oltar brez kristalne zvezde. Takoj pokliče vojake in ostale prebivalce, ki 

nemudoma prihitijo. V palači zavlada panika, živali postanejo prestrašene, saj imajo 

samo še štiri dni časa, da jo najdejo. Če zvezde do božičnega večera ne bodo našli, 

bo nastopilo temačno obdobje vladanja ledene pošasti. Živali se razdelijo v skupine. 

Skupina jelenčkov se odpravi na prelet okoli Laponske, vojaki iščejo okoli palače. 

Cofko pa skupaj z zajčico Lizo, lisico Zvitorepko in volkom Miškom preiskuje področja 

jam, gozdov in jezer. Z iskanjem pričnejo naslednji dan, kar pomeni, da imajo na voljo 

samo še tri dni časa. Vsi se zberejo v središču vasi in se predstavijo. Ker Cofko ni 

zgovoren, ostane tiho, vendar ga zajčica Liza vpraša: »Zakaj si tako tiho, nič ne vemo 

o tebi.« Cofko odgovori: »Ne vem, kaj naj povem.« »Videla sem te, kako si včeraj 

izobešal lučke na drevesa, bil si zelo spreten.« »Hvala,« ji odgovori Cofek. Pogovoru 

se pridružijo še ostali. Miško jih vpraša: »Kaj se bo zgodilo, če zvezde ne najdemo? 

Ali lahko izdelamo novo?« Zvitorepka odgovori: »Zvezda je narejena iz posebnega 

kristala, ki pa je že pred leti izginil.« Liza pade v jok, saj ve, kaj bi pomenilo, če je ne 

bi našli. »Vse bo še vredu, uspeli bomo,« reče Cofko. Ko so se pogovarjali, se niso 

zavedali, kako daleč so že prišli. Približali so se čudežnemu gozdu in vsi so postali 

prestrašeni. Počasi so vstopili vanj, drevesa so se začela premikati in tla pokati. 

Postalo jih je strah. »Zapojmo božično pesem, mogoče se bo tako čudežni gozd 

pomiril,« predlaga Cofko. Liza je pevka, zato prične peti prva. »Cin, cin, cin, cin,cin, 

cin zvončki pojejo, lep je ta božični čas, ki prinaša srečo v nas.« Petju se pridružijo še 

ostali. Vsi pojejo in gozd se umiri. Petje ima res čudežno moč. Ko gozd zapustijo, pa 

pride do nesreče, Zvitorepka pade in si poškoduje nogo. Vsi postanejo zaskrbljeni, saj 

to pomeni konec iskalne akcije, ampak na srečo se Cofko spomni, da ji lahko 

pomagajo z rastlino, ki raste na dnu Snežnega jezera, oni pa se nahajajo ravno tam. 

Kakšna sreča! Za pomoč prosi Miška, saj je zelo dober plavalec. Vsi držijo pesti, da 

mu bo uspelo. Miško se požene v vodo, zajame sapo ter odtrga rastlino. Liza Zvitorepki 

rastlino takoj položi na poškodovano nogo. Po nekaj minutah se Zvitorepka počuti 

bolje in bolečine skoraj ne čuti več, zato nadaljujejo z iskanjem zvezde. Naslednji kraj, 

ki ga morajo pregledati, je jama Marabel. Pred jamo zaslišijo glasove. »Pojdimo 

noter,« reče Liza. »Kaj če greste pogledat v jamo sami, jaz pa bom počakal zunaj … 

bojim teme,« s sramom v glasu reče Cofko. »Skupaj bomo šli in premagal boš ta strah, 
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imaš nas, ki ti bomo vedno stali ob strani,« mu odgovori Zvitorepka. Prijeli so se za 

roke in bolj ko so se približevali koncu jame, bolj je bil glas izrazit. Na koncu je stala 

kristalna zvezda. »Juhuuuuu!« zakliče Miško, »pa jo imamo.« »Ampak kako je prišla 

sem in kaj so ti glasovi, nekdo mora biti tu,« reče Liza. Takrat pa zaslišijo tih in 

prestrašen glasek: »Jaz sem tu.« Vsi se obrnejo v smer zvoka … Zagledajo Pinga, 

majhnega ježa. »Zakaj si to naredil?« ga vpraša Cofko. »To sem naredil, ker sem bil 

osamljen, nihče se ne želi družiti z mano.« Cofko mu odgovori: »Veš, to ni način, da 

pridobiš pozornost in prijatelje, s katerimi se boš lahko pogovarjal. Tudi sam jih pred 

iskanjem kristalne zvezde nisem imel, ker sem bil preveč sramežljiv in zaprt vase. Ko 

se družiš s prijatelji, doživiš veliko lepih stvari ter ustvarjaš spomine, ki ti bodo ostali v 

spominu do konca življenja. Teh ti ne more nihče vzeti.« »Oprostite mi, nisem želel 

prestrašiti celotne vasi. Moj namen je bil, da zvezdo vrnem do božičnega večera.« 

»Opravičilo sprejeto, a tega več ne ponovi,« mu odgovorijo. Skupaj se odpravijo nazaj 

domov. Med potjo se pogovarjajo, kako se je dan dobro iztekel ter da je do božičnega 

večera še dva dni. Ravno dovolj časa, da lahko skupaj pripravijo božično večerjo ter 

sladice. Ko so prišli v vas, so jih vsi spraševali, kje so jo našli. »V jami smo jo našli, 

ampak je ni nihče ukradel, le Pingo jo je vzel, želel jo je očistiti,« odgovorijo v en glas. 

»Se opravičujem, ker sem jo vzel brez dovoljenja, kraljica Delfinova, ne bo se več 

ponovilo.« »Mislil je, da jo bo lahko zloščil v enem dnevu, ampak je hitro padla noč 

…« so dodali ostali. Pingo se je zahvalil Cofku in druščini, da ga niso razkrili. Prebivalci 

so se končno lahko začeli veseliti božiča. Vsi so peli božične pesmi in pekli piškote ter 

druge slaščice za božični večer. Napočil je težko pričakovan božični večer. Vsi so 

nestrpno čakali na postavitev zvezde. Ko so jo postavili, je zažarela in pričeli so s 

slavjem. Vsi so plesali in peli ter jedli svežo pripravljeno večerjo in piškote.  

 

Za konec, otroci, pa še nekaj. Upamo, da vas je zgodba o Cofku, Pingu in prijateljih 

nekaj naučila. Prijateljstva ne dobiš na silo ali pa tako, da narediš nekaj slabega in 

tako dobiš pozornost. Prav tako ne moreš dobiti prijateljev, če sediš doma ali pa se v 

družbi odmakneš nekam na samo ter si prestrašen. Včasih bo spoznavanje novih ljudi 

strašljivo in te bo strah, ampak zapomni si, da je prijateljstvo nekaj lepega, saj je 

pomembno, da imamo v življenju nekoga, na katerega se lahko zanesemo v kateri koli 

situaciji.  

Petja Košir, Eva Rihtar in Lina Stare, 4. L 
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ZVEZDE 
 

Zvezde žarijo, 

lučke po mestu svetijo, 

Božiček za pridne otroke peče piškote, 

da jim na dan božiča prinese dobrote. 

 

Na to božično noč 

naj jim bo prinešeno daril, 

ko odbije polnoč, 

naj jutro otrokom prinese veselje in moč. 

 

Zvonovi zvonijo, 

okraski jelko krasijo. 

Smeh, veselje in radost 

naj zamenjajo žalost in grenkost. 

 
Ana Franko in Karin Mar, 3. L  

 
 

 

BOŽIČNA ZGODBA 
 

Božične pesmi po mestu donijo, 

lučke na smrečicah se iskrijo. 

Okusni piškoti iz kuhinj dišijo, 

ko otroci po ulici snežaka valijo. 

 

Dve kepi za trup in ena za glavo 

korenček za nos in metla za šalo. 

Še čevlje, da okrog mož bos hodil ne bo, 

ko Luna in zvezde objamejo Zemljo. 

 

Rdeča lica in veliki nasmehi, 

otroci že v mamin objem so odeti. 

Božiček bo pod smrečico pustil darila, 

da se jih bo družinica z jutrom razveselila. 

 

Maja Lenarčič, 3. L 
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