Dragi učitelji, dragi bralci,
izjemno nas veseli, da si je groznovilca Jane Bauer pridobila toliko prijateljev in
navdušencev! Zaživela je na odru Lutkovnega gledališča Ljubljana, prebirali so
jo otroci, ki so sodelovali pri projektu Naša mala knjižnica – in to v kar treh
državah (poleg Slovenije še v Litvi in na Poljskem), izšla je že v enajstih
tujih jezikih, pravkar pa jo prevajajo celo v mongolščino in indonezijščino.
V tem šolskem letu se bodo z groznovilco družili tudi učenci četrtih in petih
razredov osnovnih šol, ki se bodo potegovali za Cankarjevo priznanje. Srečevanje
s književnim delom v daljšem časovnem obdobju vedno pomeni priložnost za
poglobljeno branje, za globlji premislek o temah, ki jih knjiga odpira, prinaša
pa tudi spodbude za kreativno pisanje in pohode z domišljijo. Prepričani smo,
da groznovilca k temu ne bo zvabila samo mentorjev in zagrizenih bralcev,
temveč tudi tiste, ki morda takih izzivov ne pograbijo takoj. Zakaj?
Ker je groznovilca navihana junakinja, ki bo s svojo drznostjo in občasno
neotesanostjo pritegnila tudi fante, ker je besedilo zabavno in nabrito in ker
je pisanje Jane Bauer slogovno izbrušeno. Priznana kritičarka Gaja Kos je
zapisala, da gre za »duhovito branje, iz katerega od prve do zadnje strani veje
simpatičen ton, ki z ostalimi, tudi že omenjenimi momenti lahko pred oči
prikliče Milnovo Stoletno hosto, njene prebivalce in njihove dogodivščine«.
Temu sijajnemu priporočilu bi težko še kaj dodali. Da bodo potepanja po
Hudi hosti še bolj zanimiva in priprave na Cankarjevo tekmovanje še bolj
dinamične, je Anja Kokalj, učiteljica z Osnovne šole Dob, pripravila vrsto
zanimivih nalog.
Veliko navdihujočih trenutkov v družbi groznovilce in drugih prebivalcev
Hude hoste vam želimo! Naj bo to šolsko leto polno lepih trenutkov!
Katja Klopčič Lavrenčič,
urednica

Z GROZNOVILCO V HUDI HOSTI
Draga bralka, dragi bralec!
Pravkar sem prišla iz gozda. To je čisto običajen gozd, ki
se začenja na robu mesta. Ali pa se mesto konča na robu
gozda? Morda pa se nič ne začne in niti ne konča,
temveč je vse povezano, prepleteno, eno. Človeška
bivališča v mestu in živalska v gozdu. Ljudje in živali
skupaj v gozdu in v mestu. In med nami groznovilca.
Za vse je dovolj prostora. Ne verjameš?
Pokukaj v Hudo hosto.
Anja Kokalj

PRVI POTEP PO
HUDI HOSTI:
SREČANJE
»Nekdo v čajniku je začel glasno preklinjati. Medved in sova
sta lahko razločno slišala jezen glasek: 'Auuu, to boli.
Presneti južni veter! Ustavi me že!'«
Vsak od nas je edinstven. Niti dva človeka nimata enakega
prstnega odtisa. Dobro si oglej svojega. Poskušaj ga narisati na
list papirja. Nato na črte, ki si jih narisal, napiši, kateri književni
junak iz pripovedi o groznovilci ti je najbolj podoben. Razloži
zakaj, v čem sta si podobna.

Gotovo je vsakogar od vas pritegnila druga žival iz druščine
v Hudi hosti.
Bi
‒
‒
‒
‒
‒

bil raje …
veverica ali polh?
groznovilca ali njena prababica?
sova ali medved?
močerad ali polž?
Divjalo ali groznovilca?

IZZIV

Koliko živali in rastlin se skriva v naslovu knjige
Groznovilca v Hudi hosti?
Premeči črke in sestavi besede.
(Na primer hrast, lisica, dihur …)

DRUGI POTEP PO
HUDI HOSTI:
O ZNAČAJIH
»Ven je prilezlo majhno bitje. Namrščeno. Strašansko besno.
V poletni oblekici in s čepico, iz katere sta rasli nekakšni
rogovili. 'Ena tistih groznovilc je,' je čez čas pripomnila sova.
'Ne spomnim se natančno, a nekaj imajo z vetrovi.'«
Kakšna je groznovilca? Za vsako črko v tej besedi zapiši en
pridevnik. Pobarvaj tiste lastnosti, ki veljajo tudi zate.
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JEŽ VABI NA ČAJ IN POSVET!
Groznovilca je divja vila, »običajnim« vilam iz pravljic ni prav nič podobna
(takim junakom rečemo tudi atipični junaki ali antijunaki).
V čem se groznovilca razlikuje od vil, ki si jih srečal v drugih
pravljicah?

»'Dragi jež,' je prijazno rekla sova. 'Groznovilca je majhen,
razposajen, prestrašen mladič. Kam naj jo pošljemo? Domov?
Moral bi slišati, kako strašno preklinja šele njena prababica.
Ne, jež, groznovilco bomo obdržali. Poskusili jo bomo imeti
radi. Kakšna topla šapica in nekaj blagih besed ne bo
škodilo.'«
Kako je jež opisal groznovilco sovi? Se njegov odnos do nje do
konca pripovedi spremeni? Kaj meni o njej sova?
Kako bi groznovilco predstavil ti? V čem ti je podobna in v čem
se razlikujeta. Pripoveduj.

TRETJI POTEP PO
HUDI HOSTI:
DOŽIVLJAJSKO PISANJE
»Dragi dnevnik, končno sem našla nov dom. Tukaj imajo sitne
ježe in imenitne luže.«
Z groznovilco si odpotoval v Hudo hosto. Kaj sta tam doživela?
Napiši dnevnik.

1. dan:

2. dan:

3. dan:

4. dan:

5. dan:

...

MALO ZA ŠALO,
MALO ZARES

»'Jezik ji je izpulila?' je zgroženo vprašal jež.
'Ja, potem se je sestrična drla kot nora,' je nadaljevala
groznovilca. 'Ampak lahko jo razumem. Desni čevelj, iz
katerega ji je prababica izpulila jezik, je bil še čisto nov.
In brez jezika povsem neuporaben. Prababica zna biti
hudobna, zlasti ob četrtkih. Če bi bil petek, bi se gotovo
spravila na levi čevelj. Ta je bil star in ponošen. Ob petkih je
bolj prijazna.'«
Kaj imaš raje: četrtke ali petke? Zakaj?
S sošolcem se igrajta igrico:
Rad imam četrtek, ker …
Rad imam petek, ker …
Poiščita čim več razlogov, zakaj je tvoj dan boljši od njegovega.
In nato še:
Ne maram četrtka, ker …
Ne maram petka, ker …
Razlogi so lahko smešni, nenavadni, zanimivi.

ČETRTI POTEP PO
HUDI HOSTI:
MAGIČNOST PRIPOVEDOVANJA
IN BRANJA
»'Grem po hruško,' je rekla groznovilca polhu.
Polh in groznovilca sta odšla vsak v svojo smer. Polž, ki je
počasi drsel mimo hrasta, je bil že predaleč, da bi ju lahko slišal.
Zakaj neki gre groznovilca po puško? se je spraševal.«
V Hudi hosti je zaradi napačno razumljene besede nastala prava
drama. Si tudi ti že kdaj slišal govorice, za katere se je izkazalo, da so
neresnične? Zakaj pride do takih nesporazumov? Kakšno je tvoje
mnenje o govoricah? Kako ti reagiraš, kadar slišiš govorico?
Kako bi se zgodba zapletla in razpletla, če bi polž slišal, da gre
groznovilca po buško? Pripoveduj ali zapiši.

SOVA PRAVI:
»PRIREDITE TEKMOVANJE ALI PRAVLJIČNO
ČAJANKO!«
»'Krasen rompus buu,' je zavzdihnila groznovilca, ko je ostala sama. 'Zabavali smo se
in še nikoli nisem zmagala v pripovedovanju groznih zgodb. Vedno je zmagala prababica.
Nihče je nikoli ni mogel premagati.'«

V gozdu pripravi tekmovanje v pripovedovanju zgodb, lahko so grozne ali zabavne
zgodbe, zgodbe, ki se dogajajo v gozdu, šoli ali v starem rudniku. Zgodbo lahko pripovedujete
tudi skupaj. Nekdo začne pripovedovati in naslednji nadaljuje, vse do zadnjega v
skupini. Določite zapisovalca, ki bo zgodbo sproti zapisoval.
*
»Groznovilca je s platnico nad glavo in s težkim svežnjem listov pod pazduho stekla v svojo
duplinico. Dolgo je ni bilo na spregled. Vse dokler ni prebrala vsega do zadnje pike.
Potem je odprla vrata in pokukala v hosto. Nikjer nikogar. Nobenega veselja, nobenih
prepirov, tudi ravsanja in kričanja ne. Opazovala je svojo dragoceno zbirko pravljic.
Te zgodbe bom delila z njimi, je sklenila. Že vem, se je domislila, priredila bom knjižno
čajanko.«

Zakaj živali sprva niso bile navdušene nad knjižno čajanko? Česa so se bale?
Napiši nenavadno vabilo na čajanko, ob katerem bo povabljeni dobro premislil, ali bo prišel ali ne.
Na knjižni čajanki naj vsakdo predstavi svojo knjigo, zanjo lahko napiše tudi zanimivo reklamo.

PETI POTEP PO
HUDI HOSTI:
O ČUSTVIH
»'S-s-strah me je,' je odvrnilo Divjalo. 'Vsako leto me mama
pošlje na počitnice k teti na sever. Vsako leto moram skozi to
s-s-strašno hosto. Sami čudaki živijo tu. Lomijo drevje in
zganjajo velik rompompom. Videl pa nisem še nikdar nikogar.'«
Kdo se je bal koga? Zakaj je Divjalo zganjalo hrup? Si tudi ti
kdaj odšel sam od doma? Kako si se počutil? Kako si ti vlivaš
pogum, kadar te je strah? Napiši pesem za pogum.

IZZIV
»'Volneni copati,' se je razveselila groznovilca,
ko je odprla pokrov škatle. 'Dobila sva jih od ovce,'
je ponosno povedal medved.
'Pravzaprav sva jih zamenjala za ježevo zoprnobo,'
je resno dodala sova.«
Imaš tudi ti kakšno lastnost, ki bi jo lahko zamenjal
za volnene copate? Razmisli in povej,
zakaj bi to lastnost lahko pogrešil.
Si se zaradi te svoje lastnosti že kdaj znašel v težavah?

GROZNOVILCA VABI NA SKAKANJE PO
LUŽAH!
»Oblake je prepodil južni veter in mesečina je posijala med
mogočne hraste. Groznovilca se je predramila, zlezla iz
postelje, si nataknila čedne škorenjce in odšla skakat po
lužah.«
Na deževen dan si natakni škornje in pojdi skakat po lužah.
Ali lahko z enim skokom izprazniš manjšo lužo?
Opazuj kapljice vode. Kako daleč jih nese?
Kakšne oblike ustvarjajo v zraku?

ŠESTI POTEP PO
HUDI HOSTI:
ČAS JE ZA SLOVO
»Takrat se je burja z vso silo zagnala v groznovilco. Dvignila jo
je visoko v zrak. Butnila jo je ob drevo. Zlatnik se ji je
odkotalil iz roke in groznovilca je obležala na mahu.«
Razdelite se v pare. V vsakem paru je nekdo novinar, drugi ena
od živali (medved, sova, jež, močerad, polh, veverica). Novinar
sestavi vprašanja, s katerimi bo raziskal nenavaden dogodek v
Hudi hosti. Potek intervjujev, vprašanja in odgovore zapišite.
Predstavljaj si, da si našel groznovilčin zlatnik. Kaj bi naredil?
Bi ga takoj vrnil ali bi ga imel pri sebi kak dan ali dva? Ali ima
zlatnik čarobno moč? Kakšno? Napiši zgodbo.

IZZIV
»'Prijazni ste videti,' je rekla vidra,
'zato vam dam nasvet.
Ne sklepajte prijateljstva z vidro,
če nimate prostora za njene modrosti.'
Nato je izginila med kamni.«
Razmisli in poskušaj razložiti vidrin nasvet.
Ali bi ta nasvet lahko veljal za vsa prijateljstva? Zakaj?
Kakšen nasvet o prijateljstvu bi lahko povedal jež?
In kakšen je tvoj nasvet?

»Ves gozd je obmolknil. Nihče, ne sova, ne medved, ne polh,
ne tisti, ki so prisluškovali v svojih rovih in krtinah, prav nihče
v Hudi hosti ni vedel, kaj bi rekel. Groznovilca je počasi
privlekla svojo culo.«
Groznovilca mora domov. Kako se počuti? Zakaj? Si bil tudi ti
kdaj žalosten, ker si moral oditi? Kaj misliš, ali je groznovilca v
času bivanja v Hudi hosti kdaj občutila domotožje? Kdaj se
spomni na svoj dom pri prababici? Misliš, da se bo groznovilca
še kdaj vrnila v Hudo hosto? Bodo šle živali res ponjo, kot pravi
jež? Če želiš izvedeti, kako se zgodba nadaljuje, v knjižnici
poišči knjigo Groznovilca in divja zima.

MOČERAD VABI NA PESNIŠKO DELAVNICO!
Močerad piše pesmi. Kakšno pesem bi napisal ob groznovilčinem
odhodu? Zapiši jo.

SEDMI POTEP PO
HUDI HOSTI:
MEDBESEDILNI IN MEDMEDIJSKI
IZLET
»'Balon je,' sta vzkliknila, ko se je leteča reč približala.
'Majhen, zakrpan balon z majhnim pločevinastim čajnikom
namesto košare.'«
Poznaš še kakšno pripoved, v kateri pripotuje v naš svet
pravljično, nenavadno bitje? Poznaš kosovirja? Kako sta potovala?
Kako so z Marsa k nam pripotovali trije Marsovčki? Kdo je čarovnik
Ujatata? Od kod in kako je prišel ta čarovnik? Ali Peter Pan?
Kaj je skupno vsem tem potovalcem? V katero pravljično deželo
pa bi odpotoval ti? Morda na Mars, v deželo Nije ali Kosovirijo?
Bi za Alico skočil v zajčjo luknjo ali skozi omaro stopil v Narnijo?
Morda bi odpotoval v čisto novo še neznano deželo, deželo pojočih
deževnikov? Napiši zgodbo.

*

»Mivka je bila črna in mokra. Smrdela je po koloradskih
hroščih. Groznovilca si je je za dobro pest spravila v
mošnjiček in se vrnila domov.«
Izdelaj svojo čarobno mivko. V peskovniku zmoči mivko z vodo.
Dodaj toliko vode, da boš lahko iz mivke ustvaril figure. Igraj se,
oblikuj Hudo hosto, živali. S pomočjo figur iz mivke izdelaj kratek
»stop-motion« film. Lahko izdelaš film na osnovi poglavja v knjigi
(Groznovilca in čarobna mivka) ali pa si izmisli čisto svoj scenarij.

USPEŠNO NA TEKMOVANJU!

