
PROJEKT »THE MUFFIN KILLERS«: LITERARNI VEČER NADARJENIH UČENCEV Z DELAVNICE 

KREATIVNEGA PISANJA 

V ponedeljek, 26. maja 2014 ob 17. uri smo se v Trubarji hiši literaturi v Ljubljani zbrali učenci 

Osnovne šole Domžale, ki smo dva meseca pridno obiskovali delavnice Kreativnega pisanja. Najbrž se 

sprašujete, kaj smo tam sploh počeli, kajne? No, nismo se učili lepe pisave, čeprav so kreativne 

delavnice – učili smo se pisanja zgodb.  

Naša mentorica, dr. Mateja Mahnič, nas je naučila, kako moramo zgodbo začeti, kako jo zaplesti in 

kako razplesti. Že na začetku pisanja moramo vedeti, kakšen bo konec, sicer je ne bomo mogli 

dokončati brez nepotrebnih zapletov, oziroma ''slepih ulic''. Prav tako smo se naučili timskega dela, 

saj smo drug drugemu pomagali pri vsebini zgodbe in jo s tem naredili bolj zanimivo.  

Po teh dveh mesecih smo vsi napisali vsaj eno zgodbo, jaz sem napisala dve, Zoja pa se je odločila, da 

ji pesmi bolj ležijo kot pa zgodbe. Z vsem tem smo se predstavili v Trubarjevi hiši literature in priredili 

res dober nastop. Prebrali smo vse krajše zgodbe, daljše smo skrajšali za branje, prav tako smo slišali 

vse tri pesmi in en prevod.  

Najtežji del delavnice je bila zagotovo izbira imena. Nismo vedeli, kako bi se poimenovali, nato pa 

smo nek četrtek začeli govoriti o Vidovih mafinih in poimenovali smo se The Muffin Killers (slov. 

Ubijalci mafinov). Seveda je bila temu primerna pogostitev po nastopu – vsi smo namreč spekli in 

prinesli mafine. Poleg tega smo še izdali svojo knjižico, v kateri smo zbrali vse zgodbe in pesmi. 

Uredila sem jo jaz, in povem vam, da je to presneto težko delo. A kljub temu sem jo uredila z 

veseljem in sem ponosna na svoje delo.  

S temi knjižicami smo zbirali prostovoljne prispevke, ki jih bomo uporabili tudi za naš nagradni izlet v 

Gardaland v Italijo. Seveda pa ne smem pozabiti na Miro Marinšek, ki nas je v ta krožek sploh 

zbobnala, in pa Danajo Marinšek, ki je pomagala Mateji. Skratka, delavnice so bile super, čeprav so 

trajale v pozne popoldanske ure, a ni bilo dneva, da bi kdo odšel prej domov, kot vsi ostali. Upam, da 

bomo mogoče še kdaj sodelovali, kot skupina ali pa ne, in bomo pokazali, kaj zmoremo in znamo. 
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