
























MESTO CINCIN 

 

Nekoč je bilo za devetimi gorami in devetimi vodami mesto Cincin, kjer je živelo 

vse polno Božičkov. Med njimi je bil tudi nagajivi Božiček Bugi. Bilo mu je 

dolgčas in zato se je odločil, da bo ponagajal drugim Božičkom.  

V decembru je vsak dan eno zakuhal. Prvi dan je drugim Božičkom odpeljal 

jelene in jih skril v svoj hlev. Naslednji dan je skril vreče za darila ostalim 

Božičkom. Tretji dan je s črnilom polil rdeča oblačila in ostali Božički so imeli 

modro-črne obleke namesto rdeče-belih. Četrti dan je vzel pisma otrokom in 

napisal, da so si vsi zaželeli samo kupe papirja. Peti dan je ukradel okrasne 

trakove za zavijanje daril. Skril jih je v svoji delavnici. Šesti dan je ukradel vse 

sladkarije in jih sam pojedel. Nato je iz glavne smrekice ukradel vse okraske in z 

njimi okrasil svojo smreko. Osmi dan je palčkom drugih Božičkov skril igrače, ki 

so jih nameravali zaviti. Deveti dan je ponoči skril kapice palčkom drugih 

Božičkov. Nato je iz velikega mesta odnesel vse lučke, ki so krasile ulice. Enajsti 

dan je iz vseh vrat v velikem mestu odstranil venčke in jih odnesel v svojo 

delavnico. Naslednjo noč je medtem, ko so otroci spali je pri njih doma pojedel 

vse piškote. Trinajsti dan se je na sejmu v mestu skril pod mizo in vzel dišeče 

svečke. Nagajivosti so si kar sledile.  

Palčki nagajivega Božička Bugija so bili zelo zaskrbljeni. Nagajivosti so opazili 

tudi drugi Božički - da so izginili jeleni, darila, sladkarije……. 

Palčki so skupaj z drugimi Božički na pomoč poklicali Miklavža. Miklavž je 

prihitel in s seboj pripeljal svoje spremstvo. Nagajivi Božiček Bugi se je zelo 

prestrašil parkeljnov.  Božičku  Bugiju je bilo žal, da je bil poreden in je obljubil 

Miklavžu, da bo vse popravil in vrnil vse kar ni njegovo.  

 

Učenci 3.b 

 

 



GROZNA NAPAKA GOSPODA BOŽIČKA 
 

Bila je huda, mrzla zima. Vsi na zemlji so postavljali božične smrečice. Otroci so 

kakor nori pisali pisma za Božička.  

 Tam daleč na severnem tečaju pa so božičkovi pomagači palčki trdo delali. Eni so 

delali na oddelku za dečke, drugi pa na oddelku za deklice. Na oddelku za dečke so 

sestavljali, pakirali, zavijali, pisali … Na oddelku za deklice pa so oblačili, slačili, česali, 

umivali, pakirali, zavijali, pisali, brisali. Nakar je na glas nekdo zatulil. Bil je Božiček. 

Ustrašil se je, saj je bilo na zemlji vedno več otrok, ki so hoteli darila. Spomnil se je, da pozna 

urok, s katerim si lahko ustvari dvojnika. A joj prejoj! Tale Božiček pa je imel veliko slabost. 

Bil je zelo pozabljiv. Pozabil je, kam je doložil čarobni prašek! Palčki so ga poskusili 

spomniti, kje je, a nikomur ni uspelo. Božiček se je odločil, da ga bo poiskal. Tudi palčki so 

se javili za pomoč. Božiček je ugasnil luči, naprave v delavnici … Ježeš Marija! Pozabil je 

ugasniti peč! Njegova peč je posebna. Ko je prižgana, potrebuje nekoga v bližini, drugače se 

začne segrevati in ves severni tečaj bi bil topli tečaj. Nihče se ni spomnil na to. Vsi so skočili 

na sani. Božiček je vprašal palčka Znalčka, čez koliko dni bo božič. Palček Znalček se je 

ustrašil, saj bo božič že čez tri dni! Božička to ni nič skrbelo.  

Tako, prispeli so v leseno hiško sredi gozda. Palčki so se začudeno spogledali. 

Božiček je počasi vstopil v hiško. Na srečo v njej ni bilo nikogar. Malo je pobrskal in hop! 

Našel je čarobni prašek. Izrekel je čarobni urok. Tumba, dumba. Tralala. Naj zraven mene 

prikaže Božiček se! In res! Zraven Božička je stal še en Božiček. Palčki so bili navdušeni. Ko 

so se usedli nazaj na sani, sta oba Božička naenkrat z bičem udarila jelene, ti pa so poleteli v 

zrak. Doma so imeli vsi na široko odprta usta. Božiček se je šele sedaj spomnil, da ni ugasnil 

peči! Ves severni tečaj se je stopil. Tisti drugi Božiček se je spomnil, da bi začasno odšli v 

tisto hišo sredi gozda. Vsi so se strinjali. A palčki niso mogli zraven, saj je peč potrebovala 

družbo in severni tečaj so morali spet ohladiti. Nekako pač. Torej, Božička sta spakirala in 

odšla. Seveda pa nista pozabila na igrače.  

Hura, končno je tu!!! Božični večer je! Božička sta se oblekla v svoje uniforme (saj 

veste, kako izgleda Božičkova prava obleka), vpregla jelenčke (imela sta vsak svoje, vsaj je 

imel celo svojega Rudolfa) in odšla. Vsak od njiju je prepotoval in obdaril točno polovico 

otrok sveta. Na koncu sta se dobila v leseni hišici in tam pila čaj. Medtem pa se je pravi 

Božiček poskušal spomniti uroka za odmestitev klona. Ni in ni se ga spomnil. Točno! Spoet je 

izrekel urok in klon je izginil. 

Tudi palčki so ga poklicali in mu povedali, da so rešili problem s severnim tečajem.   

 

 

 

Napisala: Nika Zalokar, 5. b 


