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26. INT. HIŠA BOŽIČEVIH, LUČKINA SOBA - NOČ

Erik se potihem preoblači iz pižame nazaj v svoja oblačila.
Lučka se prebudi.

LUČKA
Kaj delaš?

Erik ji ne odgovori, še naprej se oblači.

LUČKA (cont'd)
A je že dan?

ERIK
(zašepeta)

Božiček je prišel.

Lučka je v hipu zbujena. Sedi v svoji postelji.

LUČKA
(vznemirjena šepeta)

A mi je prinesel kužka?

Erik je oblečen v svoje obleke, v nogavicah odide iz sobe.

Lučka skoči iz postelje in mu v pižami in bosa sledi.

Oglej si odlomek iz scenarija Kapa.
Napisala ga je Saša Eržen.

V scenariju je opisano vse, kar se v filmu dogaja, pa tudi tisto, kar 
filmski liki govorijo. Ena napisana stran v scenariju po navadi 
pomeni eno minuto filma. Pisanje scenarija za celovečerni film je 
delo, ki traja več let; prvi osnutek scenarija namreč nikoli ni že 
končni, saj se scenarij dodeluje, popravlja in dopolnjuje, včasih tudi 
še med snemanjem.

Prizori v 
scenariju so 
oštevilčeni. 

Oznaka INT pomeni, da se prizor dogaja 
v interierju (v notranjem prostoru) in ne v 
exterierju (zunaj).

Prostor dogajanja.

Čas dogajanja.

Označuje, 
da glavni lik 
nadaljuje z 
govorom.

V oklepaju 
so napisane 

kratke opombe, 
didaskalije.

Prvi slovenski božični celovečerni film prinaša zgodbo o dečku, ki nima 
nič, in deklici, ki ima vse, ter jo poveže v topel, humoren in mestoma tudi 
napet film.

Erik ima devet let in živi v mladinskem domu, kjer mu ni lahko. Nanj se še po-
sebej rada spravlja skupina starejših varovancev. Na glavi ves čas nosi kapo, 
ki mu jo je spletla mama. Kadar mu je še posebej hudo, si jo povezne kar čez 
nos. Ko je za božič izžreban, da praznik preživi pri premožni dobrodelni dru-
žini, ga to prav nič ne razveseli. Raje bi šel domov, k staršem. Nad Erikovim 
božičnim obiskom pa ni prav nič navdušena niti sedemletna Lučka. Ona bi za 
božič raje sestrico in kužka. A kljub začetnemu nesoglasju bo njun božični 
večer poseben. Sredi noči v dnevni sobi zalotita Božička. Brez oklevanja mu 
sledita. Začne se prava pustolovščina po praznično okrašenem mestu. Božič-
na noč obema prinese izpolnitev želja, a ne čisto tako, kot sta pričakovala.

Kapa 
Slobodan Maksimović, Slovenija/Slovaška/Luksemburg/Hrvaška, 2022, 86 minut, v slovenščini, 
distribucija Fivia – Vojnik, 6+
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Kaj zares počne režiser filma? 
Kakšno je tvoje delo? 
Režiser skrbi, da se zgodba iz scena-
rija prelevi v film. V resnici je reži-
ser podoben selektorju športne re-
prezentance: izbere najboljšo ekipo 
(snemalca, igralce, kostumografa, 
maskerja, scenografa, rekviziterja 
...) in potem vsi skupaj poskušamo 
doseči čim boljši rezultat.

Je bilo težko najti glavna igralca? 
Kako ste izbrali prav Gaja in Kajo?
Našli smo ju presenetljivo hitro. Or-
ganizirali smo avdicije za otroke iz 
vse Slovenije. Pred nami so morali 
odigrati dele scenarija. Pomembno 
je bilo, da so čim bolj sproščeni, da 
upoštevajo navodila in imajo ta-
lent. Med vsemi fanti me je najbolj 
navdušil Gaj Črnič. Zelo nadarjen 

otrok. Način, kako je odigral prizor, 
me je spravil v jok. Kajo pa poznam 
že iz vrtca, kamor je hodila z mojo 
hčerko. V vseh vrtčevskih predsta-
vah je nastopala z navdušenjem in 
zmeraj je imela glavno vlogo. Tudi 
njo sem povabil na avdicijo in nas 
je med vsemi izjemnimi deklicami 
najbolj navdušila. Edino, kar me je 
skrbelo, je bilo to, da se je ves čas 
smejala. Med vajami smo to težavo 
rešili in mislim, da v filmu nastopa-
ta dva vrhunska igralca. 

V filmu je tudi veliko smešnih 
trenutkov. Kdaj ste se najbolj 
zabavali?
Režiser se po navadi zabava, ko je 
konec snemalnega dne – ali še bolj, 
ko je konec filma. Se pa vedno tru-
dim, da je snemanje čim bolj spro-
ščeno in profesionalno.

Je v Eriku ali Lučki tudi kak 
delček tebe ali tvojega življenja?
Igrivost, sanjarjenje in želja, da iz 
avtomata padajo čokoladice. Tako 
kot Erik in Lučka imam tudi jaz rad 
Dedka Mraza, Božička in kužke. 

Ko Eriku ukradejo kapo in 
se potem s Filipom zaletita v 
vzgojiteljico, ta zahteva, da se 
opravičita drug drugemu, kot da 
sta Erik in njegov preganjalec 
enako kriva. Ali ni to krivično do 
Erika?
Zelo zanimivo vprašanje. Če se po-
stavimo v vlogo vzgojiteljice Ane, 

ugotovimo, da ona ni videla, kaj se 
je zgodilo, zato se je odločila, da 
umiri situacijo po najkrajši poti. 
Drug drugemu se opravičita in to je 
to. Za naš film je to zanimivo, ker 
potem glavni junak vzame stvari v 
lastne roke in poskuša sam rešiti 
svoje težave. V resničnem svetu pa 
bi vzgojiteljica morala stvar razre-
šiti in preprečiti, da se take stvari 
ponavljajo. 

Kako ste snemali prizore s psičko? 
Kako je vedela, kaj naj naredi?
Karmo sem prvič srečal med »covid 
sprehodi« – saj se spomnite tega ob-
dobja, ko smo se vsi vsak dan z bli-
žnjimi sprehajali po soseski? Karma 
me je čisto navdušila. Seznanil sem 
se z lastnico in ji razložil, da bom 
morda nekoč snemal film in bi rad, 
da v njem nastopa njena psička. 
Malo me je čudno gledala. Približno 
leto dni kasneje sem jo poklical in je 
pristala. Najeli smo profesionalnega 
dreserja psov, ki mu je ime David. 
Razložil sem mu, kaj pričakujem od 
Karme, in približno en mesec smo 
skupaj z lastnikoma Petro in Gora-
nom pridno vadili. Karma je naredi-
la vse, kar smo želeli; pri tem smo 
zelo pazili, da je bilo tudi njej med 
snemanjem prijetno.

Česa se najbolj veseliš med 
prazniki? 
Veselim se drobnih trenutkov sreče 
vsakega dne, ne samo med prazni-
ki. Če jih ni, si jih pričaram sam.

spr aševaln ica
KINOBALONOVA

Slobodan Maksimović, 
režiser
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Kako ti je všeč lik Lučke? Ti je v 
čem podobna?
Lik Lučke mi je všeč, ker na koncu 
spozna, kaj je pomembno. Dogodi-
vščina z Gajem jo spremeni na bo-
lje. Lučka in jaz sva si podobni v 
tem, da si obe želiva kužija. Samo 
ona ga na koncu dobi, jaz pa (še) ne. 
To ni pošteno!!! Maaamiiiiiiiiii! Vsa-
ka podobnost z Lučko je naključna 
(smeh). 

Ti je bilo težko igrati prizore, ko 
Lučka trmoglavi, se kuja in je 
nesramna?
Malo. Ampak potem sem si predsta-
vljala, da nasproti mene stoji moj 
bratec, in je bilo veliko lažje (smeh).

Ali tudi zares rada poješ in igraš 
kitaro?
Pojem res rada, za kitaro pa sem ho-
dila na tečaj, tako da sem v filmu res 
igrala sama. Zafušati pa sem mora-
la namerno. 

Se ti zdi, da tudi Lučka v svojem 
življenju kaj pogreša, čeprav se 
zdi, da ima vse?
Pogreša še enega otroka v družini. 

Kako je potekal dan na snemanju? 
Kaj vse si morala narediti?
Zbor je bil v filmskem studiu Viba, 
kjer sta nas čakali maska in garde-
roba, nato pa so nas s kombijem od-
peljali na prizorišče snemanja. Tam 
smo potem snemali, vmes so bili od-
mori z zelo dobrimi sendviči. Slobo 
(režiser) in cela ekipa se je zelo po-
trudila, da med prizori nismo pre-
dolgo čakali. 

Ko Lučka in Erik ponoči hodita po 
zapuščeni stavbi, je kar strašljivo. 
Je bilo res tako temno in strašno? 
Te je bilo kaj strah?

Gaj Črnič, Erik

Igralske izkušnje si imel že pred 
filmom Kapa. Kaj te je najbolj 
pritegnilo k igralskemu nastopanju? 
Uf, ne vem čisto dobro. Najbrž želja 
po igranju. Da se lahko vživiš v dru-
go osebo z drugimi lastnostmi.

Kakšen se ti zdi Erik? Si kdaj 
začutil, da ti je lik podoben?
Erik je tih, ni pa zelo sramežljiv. Je 
čustven, zanima ga veliko stvari. 
Včasih je tudi pogumen. Nekatere 
od teh lastnosti sem našel tudi v sebi, 
druge pa sem moral zaigrati.

Erik je včasih neskončno žalosten. 
Kaj najbolj pomaga tebi, ko se slabo 
počutiš?
V takih primerih rad poslušam glas-
bo. Ali pa delam kaj tretjega, kar mi 
misli ponese drugam: igram igrice, 
rišem, se družim s prijatelji ...

Kako je potekal dan na snemanju? 
Kaj vse si moral narediti v enem 
snemalnem dnevu?
Tipičen snemalni dan se je začel 
z masko in kostumom, da so me 
spremenili v Erika. Nato smo odšli 
na snemalno lokacijo in ponavljali 
besedilo. Tam nam je režiser razlo-

Res je bilo kar temno. In kar stra-
šno. Morda me je bilo res malce 
strah, saj sva bila z Gajem (Erik) 
tam skoraj sama. Samo midva in še 
50 drugih (smeh).

Kateri del snemanja je bil najbolj 
zabaven? 
Najbolje je bilo, ko smo snemali v 
Zagrebu in smo spali v hotelu, ki je 
imel vsak dan za zajtrk vaflje. Malo 
heca. Zabavno je bilo tudi, ko smo 
snemali prizore v dijaškem domu. 
Klemen (Slakonja) nas je ves čas 
zabaval in pokal vice. 

Všeč mi je prizor, ko se vama na 
avtomatu vsujejo sladkarije in 
denar. Sta lahko vse pojedla?
Ah, kje. To vse je filmska fantazija 
(smeh). Pojedla sva manj kot pol. 

S filmom ste že potovali po različ-
nih mestih in državah. Kje ti je bilo 
najbolj všeč in zakaj?
Definitivno Zlin na Češkem. Tam 
sem dala svoj prvi avtogram v ži-
vljenju in se prvič sprehodila po 
rdeči preprogi! Pa Saša Eržen (sce-
naristka) je šla z nami! In na splo-
šno je bil to enkraten festival!

žil potek prizora. Sledile so vaje za 
igralce in ostalo ekipo, potem pa 
smo začeli s snemanjem. Vsak prizor 
smo ponovili večkrat, dokler režiser 
ni bil zadovoljen.

Ko Lučka in Erik ponoči hodita po 
zapuščeni stavbi, je kar strašljivo. 
Je bilo res tako temno in strašno? Te 
je bilo kaj strah?
Te prizore smo posneli v industrijski 
coni v Zagrebu. Snemali smo zve-
čer v mraku, ni pa bilo strašno. Vsaj 
meni ne. Pravzaprav sem zelo užival.

Kateri del snemanja je bil najbolj 
zabaven? 
Zabavali smo se ves čas snemanja, 
čeprav so bili zadnji dnevi tudi že 
zelo naporni. Zabavno je bilo sne-
manje sámo, mogoče pa še bolj dru-
ženje z ekipo v dolgih in kratkih pa-
vzah.

Si je težko zapomniti toliko 
besedila? Poznaš kak trik za lažje 
učenje na pamet?
Ja, težko je. Smo pa imeli nekaj me-
secev vaj pred snemanjem, pa še 
pred vsakim prizorom smo še en-
krat šli čez besedilo. In če se zmotiš, 
se lahko prizor posname še enkrat.

S filmom ste že potovali po 
različnih mestih in državah. Kje ti 
je bilo najbolj všeč in zakaj?
Vsak festival, ki smo ga obiskali, je 
bil poseben po svoje, povsod mi je 
bilo kaj všeč. V Sarajevu so bila zelo 
dobra vprašanja otrok po projekciji, 
zanimivi so bili intervjuji – in naj-
boljši čevapčiči! Pa rdeča preproga 
v Zlinu. In ogled dobrega filma pod 
zvezdami na ogromnem platnu v 
Areni v Pulju. Precej nenavadna iz-
kušnja pa je bila poslušati sebe na 
platnu v tujih jezikih; film je namreč 
sinhroniziran v hrvaščino in slova-
ščino, pa tudi nekatere druge jezike.

Kaja Podreberšek,
Lucija (Lučka)
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Kdo je kužek, ki mu je v filmu ime 
Cofek Rex?
Ime: V resnici sliši na ime Karma.
Spol: Samička.
Starost: 4 leta. Čisto natančne staro-
sti ne vemo, saj so jo našli na ulici. 
V potnem listu je zapisan približen 
rojstni datum po oceni veterinarjev, 
ko so jo našli. 
Pasma: Mešanka. Najverjetneje 
med anatolskim ovčarjem, labra-
dorcem in še čem.
Kje živi: V Ljubljani, v Šiški.
Kdo skrbi zanjo: Družina Ivetić.
Filmske izkušnje: Izkušenj s snema-
nji pred tem filmom nima. K filmu 
jo je povabil režiser Slobodan Ma-
ksimović. Vanjo se je zaljubil, ko so 
se srečali na sprehodu in se zakle-
petali.

Zakaj ima samo tri noge?
Ko so jo na ulici v Srbiji našli aktivi-
sti Zavoda Pit, je imela še 4 noge, a 
je bila ena nogica tako poškodova-
na, da jo je bilo žal treba amputirati.

Kaj najraje je?
Salamo, sir, ribe, sladko smetano 
… s tem si rada popestri vsakdanji 
meni briketov.

Kakšna je po značaju?
Karma je zelo nežna in občutljiva 
psička. Strokovnjak za treninge 
psov David Pogačnik, ki jo je pri-
pravljal med snemanjem filma, je 
dejal, da zelo hitro razume in pove-
zuje stvari, kar pomeni, da je precej 
učljiva. Rada se igra s prijatelji iz 
okolice, ki jih pozna že od prihoda v 
Ljubljano, »novim« v svojem rajonu 
pa ne zaupa preveč. Zelo rada ima 
ljudi, zdi se, da v svojem uličnem 
življenju na srečo ni imela nobene 
slabe izkušnje z njimi.

Ima še kako posebnost?
Ko greš z njo mimo vrta gostinske-
ga lokala ali bara, je prepričana, da 
bomo zavili tja – vedno se podzave-
stno ustavi pri stolih in mizah in si 
zelo želi, da se bi usedli.

Zanimiva prigoda ali nezgode na 
snemanju?
Hitro in brez napak je posnela težje 
prizore, povsem nepričakovano pa 
se je kdaj zapletlo pri lažjih. Med 
snemanjem prizora v jaslicah je v 
nekem trenutku kar zbežala, saj se 
ji je zazdelo, da že predolgo leži pri 
miru. Kaja in Gaj sta jo lepo spreje-
la, tudi ona ju je takoj vzljubila.

Karma, Cofek Rex

o  NASTAJANJU
ZANIMI VOST I

F ILMA
o  NASTAJANJU

ZANIMI VOST I
F ILMA

Na snemalnem mestu je bilo 
vsak dan najmanj 50 ljudi, 
nekajkrat tudi 150, v špici filma 
pa je napisanih preko 700 imen, 
kar pomeni, da je bilo najmanj 
toliko ljudi tako ali drugače 
povezanih s filmom.

Poleg dreserja za kužka Karmo 
je pri filmu sodeloval tudi 
dreser podgan, ki Erika in 
Lučko prestrašijo v zapuščenem 
skladišču.

Film je sinhroniziran v 
hrvaščino, slovaščino, 
luksemburščino in 
nemščino. Za te tujejezične 
verzije filma pa je skupina 
Pliš posnela pesem Kužija 
tudi v angleščini. V filmu vidimo tudi odlomek 

iz slovenskega animiranega 
filma Maček Muri. V prizoru, ko 
Lučka na vsak način hoče gledati 
risanko, je na televizijskem 
sporedu prav ta film.

Besedilo pesmi, ki jo Lučka zapoje 
na avtobusni postaji, sta si izmislila 
scenaristka Saša in režiser Slobodan 
ter se pri tem zelo zabavala.

Čokoladice Njam njam, ki 
padajo iz avtomata, so bile 
ustvarjene za film. V trgovini jih 
ne morete najti.

Med sedmimi božički, ki se 
znajdejo na policijski postaji, je 
tudi reper Klemen Klemen.

Hiša, kjer je doma Lučka, se v 
resničnem življenju nahaja v 
Zagrebu.

Pri snemanju je 
sodelovalo tudi preko 
120 različnih otrok, 
ki so prišli iz vse 
Slovenije.

Smešnice, ki jih vidimo na koncu 
filma med odjavno špico, so se zares 
zgodile med snemanjem.
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Pri nastajanju filma poleg režiserja in 
igralcev sodeluje še ogromno sodelavcev. 
Kdo so? In kaj počnejo? Spoznajmo jih 
nekaj. 

Scenaristka Saša 
Saša Eržen si je izmislila zgodbo, jo 
napisala in spremenila v scenarij, ki 
je nato zaživel v filmu. Oglej si delček 
njenega scenarija na strani 2.

Direktor fotografije Sven 
Direktor fotografije Sven Pepeonik si je skupaj z 
režiserjem zamislil, kako bo film videti, potem pa 
poskrbel, da je slika res taka, kot želita. Pot Lučke in 
Erika skozi zapuščeno skladišče je tako videti zares 
temačno in strašljivo, popotovanje po prazničnih ulicah 
pa nadvse bleščeče in polno luči.

Kostumografka Carmen 
Carmen di Pinto potuje po vsej Evropi in tudi 
Kanadi ter ustvarja kostumografije za filme in 
gledališče. V Slovenijo je prišla prvič prav za ta 
film. Zamislila si je, kako bosta oblečena Erik 
in Lučka, pa tudi vsi drugi igralci.

Glasbeniki in pevci
Kar 31 glasbenikov in 6 pevcev izvaja glasbo, ki jo 
slišiš v filmu. Ustvaril jo je slovaški skladatelj Michal 
Novinski, posneli pa so jo v tamkajšnjem studiu.

Scenografka Mateja  
Scenografka Mateja Medvedić si je 

zamislila, kako bo videti Lučkina 
soba: polna igrač, okraskov in rožnate 

barve. Takole je bila videti soba prej. 
Takole pa v filmu.

Mojster vizualnih
učinkov Michal 

V filmu vidimo tudi nekaj animacij in posebnih 
učinkov, na primer ko Lučka in Erik opazujeta 

zvezde, te pa se spremenijo v različne 
predmete in vozila. Michal Struss si je skupaj 
z režiserjem najprej zamislil, kako te posebne 

učinke ustvariti, nato pa je vodil ekipo, ki jih je 
oblikovala na računalnikih.

Producentka Ida
Producent je nekakšen menedžer, ki razmišlja o tem, kako ideje 
vseh ustvarjalnih ljudi, ki sodelujejo pri filmu, tudi uresničiti, za 
kar pa potrebuje denar ter še več ustvarjalnih in delovnih ljudi. Ko 
je bil film še čisto v povojih, je producentka Ida Weiss poskrbela, 
da so skupaj s scenaristko in režiserjem odpotovali na Nizozemsko 
na festival Cinekid; tam je poiskala tudi partnerje, ki so zagotovili 
denar za film in sodelovali pri nastajanju. 

Pri filmu so potrebni tudi drugi poklici; tako so pri njem 
sodelovali vozniki, varnostniki, električarji, varuške, 
pletilje in celo stilisti živil. Ti so oblikovali hrano, ki jo 
vidimo na krožnikih pri božični večerji.

F ILMSKA
EKIPA



1312

Erik živi v mladinskem domu. Tam je nekaj časa kot prostovoljka 
delala tudi scenaristka Saša Eržen. Kaj pravzaprav pomeni 
mladinski dom? Kdo tam živi?

To je poseben dom, v katerem bivajo tisti otroci, ki zaradi težavnih 
in neurejenih družinskih oziroma domačih razmer ne morejo 
živeti s starši. Prihajajo iz vse Slovenije, lahko imajo čustvene 
in vedenjske težave, med njimi pa so tudi otroci, ki so bili doma 
žrtve zanemarjanja, nasilja in zlorab. V domu, ki jim nudi varno 
okolje, je zanje dobro poskrbljeno, nad njimi bdijo vzgojitelji, ki jim 
pomagajo in so jim v oporo. Otroci se družijo med sabo, pa tudi z 
ostalimi prijatelji in prostovoljci. Dopoldne obiskujejo bližnjo šolo, 
popoldne pa se učijo, delajo domače naloge, skrbijo za svoje bivalno 
okolje, obiskujejo različne dejavnosti in ustvarjalno ter zanimivo 
preživljajo prosti čas. Tako je med tednom, v času vikendov in 
šolskih počitnic pa se vrnejo k staršem. 

Mladinski dom, ki ga vidiš v filmu, je izmišljen. Stanovanjske 
skupnosti, kakršna je mladinski dom, pa seveda obstajajo tudi v 
resničnosti, tako za osnovnošolce kot srednješolce. V njih otroci in 
mladostniki živijo različno dolgo, od nekaj mesecev do nekaj let. Ko 
se njihove družinske razmere uredijo, se vrnejo domov.

Doživljaš nasilje tudi ti? Ali si opazil/a, 
da je žrtev nasilja nekdo, ki ga poznaš? 
Si se znašel, znašla v stiski? Se želiš 
z nekom pogovoriti kar tako? Kam se 
lahko obrneš?

TOM telefon: 116 111; dosegljivi so 
vsak dan med 12. in 20. uro, imajo pa 
tudi klepetalnico, ki jo najdeš na
www.e-tom.si/stopi-v-stik/.

SOS telefon za ženske in otroke, žrtve 
nasilja: 080 11 55; dosegljivi so 24 ur na 
dan.

Samarijan: 116 123; dosegljivi so 24 ur 
na dan.

Na spletni svetovalnici #To sem jaz 
lahko najdeš izkušnje vrstnikov, veliko 
odgovorov na vprašanja in možnost 
pogovora s strokovnjaki:
www.tosemjaz.net/.

Unicefove Varne točke so različni javni 
prostori (knjižnice, lekarne, trgovine 
…), v katerih so ljudje, ki nudijo 
otrokom trenutno zaščito, pomoč ali 
zgolj nasvet v stiski. Na tej spletni 
strani najdeš, katera ti je najbližja: 
www.varnetocke.si/.

Pomoč, družbo v varnem okolju, pa tudi 
zatočišče pred nasiljem lahko najdeš 
tudi v mnogih mladinskih centrih po 
Sloveniji. Obišči center, ki je v tvoji 
bližini: www.e-tom.si/kam-po-pomoc/
mladinski-centri/.

Če doživljaš nasilje na spletu, se obrni 
na Safe.si: safe.si.

Velikokrat je tudi v tvoji bližini 
kdo, ki bi ti lahko pomagal, če mu 
zaupaš. Razmisli, obkroži, zapiši, 
na koga bi se lahko obrnil/a, če bi 
potreboval/a pomoč:

prijatelj / prijateljica

brat / sestra

teta / stric

mama / oče / babica / dedek

druga oseba, ki jo poznaš:

šolska svetovalna služba

razrednik/razredničarka;
učitelj/učiteljica

druga oseba v šoli, glasbeni šoli, 
klubu, krožku:

reševalci 112 / policija 113

Komu zaupaš ti? 

ML ADINSKI DOM

POMOČ? 
POKAM
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p odobn-o-meter

JAZ PRIJATELJICA
PRIJATELJ

PRIJATELJI
JAZ  in MOJI

Raje bi imel/a:
a) kužka

b) morskega psa
c) ne maram živali

Če bi se mi iz avtomata vsule 
čokoladice, tako kot Eriku in Lučki:

a) bi vse hitro izginile v mojem 
trebuhu

b) bi si vsak dan privoščil/a samo 
eno

c) bi jih podaril/a sošolcem in 
sošolkam

Za darilo si želim:
a) skupno doživetje v mestu ali 

naravi
b) nočem daril

c) najnovejšo igračo iz oglasa

Raje bi srečal/a:
a) Božička ali Dedka Mraza
b) Alberta Einsteina ali kakega 
drugega znanstvenika
c) Luka Dončića

Če me je strah …
a) nikoli me ni strah
b) naredim nekaj, kar mi pomaga, 
da strah premagam 
c) raje tega ne poskusim nikoli več

Moja najljubša barva je:
a) roza
b) zelena
c) rdeča

Če bi lahko sodeloval/a v filmu 
Kapa:
a) bi najraje nastopil/a v glavni 
vlogi
b) bi snemal/a posebne učinke
c) bi delal/a kot trener/ka živali v 
filmu

Lučka in Erik sta zelo različna. Ampak samo na videz. V resnici 
ju druži veliko podobnosti: pogumna sta, dobrega srca, rada 
imata kužke, Dedka Mraza in Božička, sladkarije, obožujeta 
pustolovščine in nočno nebo … 

Kako podobna pa sta si ti in tvoj prijatelj, 
prijateljica? Izpolni kviz, potem pa primerjaj 

odgovore s prijateljem, prijateljico.
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Kapa
Kostumografka filma je 
takole narisala predloge za 
Erikovo kapo. Nariši še ti 
vzorec kape, ki ti je všeč.

Skriti božični in praznični filmi
Prazniki so čas za čudeže. In filme! Med črkami vodoravno ali navpično 
poišči naslove filmov – išči le besede, ki so označene z rdečo barvo. Črke, 
ki bodo ostale, ti bodo dale naslov še ene božične poslastice. Potem pa 
se s kakim filmskim predlogom hitro posladkaj še ti. Nekaj jih najdeš na 
spletnem Kinodvoru.

Menjava Božičkov
Čarobna zima v Mumindolu
Jelenček Niko
Božičkov vajenec
Gašper in Petra: Čudoviti božič
Sam doma
Predbožična mora
Škrat (Elf)
Ježek in Vran pričarata božič
Kapa

Labirint
Pomagaj Lučki in Eriku 
najti pot domov.

M U M I N D O L U

M S C E N E J A V

E A A Č U O K I N

N M P D E Ž N A 3

J D A Š K R A T 4

A O K U L A R O M

V M I R E P Š A G

A A C I Č I Ž O B

.
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Dišeči božični lonec
V domu pričaraj vonj po božiču. 
Potrebuješ cimetove palčke, rezine 
pomaranče, ekstrakt vanilje in korenino 
ingverja. V posodo dodaš lahko tudi 
vejico smreke in janeževe zvezdice. Vse 
skupaj zaliješ z vodo in kuhaš pri nizki 
temperaturi več ur. Še sosedje bodo 
preverjali, kaj tako diši!

Mandljevi piškoti
200 g mletih mandljev zmešaj s 50 g 
moke in čajno žličko cimeta. Dodaj 
sneg treh beljakov, pomešanih z 200 g 
sladkorja. Premešaj, oblikuj kroglice 
in peči 25 minut pri 180 stopinjah. Pred 
peko lahko na vsako kroglico po želji 
dodaš še cel mandelj.

Lepa želja je lepo darilo
Pravijo, da je lepa želja, ki nam jo kdo izreče, lepo 
darilo. Če nam kdo zaželi kaj lepega, to pomeni, 
da mu je mar za nas in nam želi, da bi nam bilo 
dobro. Enako velja, če mi komu zaželimo kaj 
lepega. Pomisli, kaj želiš svojim najbližjim. Česa 
se vedno razveselijo, česa jim morda manjka? 
Svoje želje za vsakega posebej zapiši ali nariši na 
darilo, ga izreži in obesi na smrečico.

Božični šotor
Božič je tudi praznovanje svetlobe. 
Dnevi se po zimskem solsticiju 21. 
decembra spet daljšajo. A ker so še 
vedno kratki, si pričarajmo praznično 
svetlobo. Veliko belo rjuho ali zaveso 
povezni čez večji stol ali mizo, da dobiš 
šotor. Nanj položi božične lučke in jih 
prižgi. V šotor vzemi še odejo, piškote 
in knjigo ali pa družabno igro, če vas je 
več. Čarobno, kajne?

Fino je, če smo med božičnimi 
prazniki lahko s tistimi, ki jih imamo 
radi. Svoje bližnje lahko presenetiš 
tako, da doma pripraviš praznično 
vzdušje. Priprave morajo obvezno 
potekati ob tvoji najljubši glasbi!VZDUŠJE

BOŽIČNO
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