
Ste pomislili, da v vsaki 
hosti kdo nerga, drugi nenehno kriči, 

da bo konec sveta. Tretji zmeraj vse zamudi in 
četrti je včasih tako nor, da se za njim kadi.

Največji med njimi ni najbolj bister po naravi 
in seveda tu doma je še modrec pravi.

K njim na obisk je prišla
ravno takšna (grozna) vila,

ki na glavo je obrnila
vsa njihova pravila.



Grozna vila? Tega pa svet še ni videl! Vile poznamo kot dobra, mila bitja, ki vsakomur 
nesebično pomagajo in so vsa bleščeča, čista in uglajena. Naša vila je drugačna, in 
to zanalašč. Je zelo nagajiva, vase zagledana, pozornosti željna, rada pljuva, grozno 

preklinja in tudi prijazna ni preveč. Je prava antijunakinja, sodobna in precej bolj podobna 
današnjim otrokom kot tiste vile, ki se rodijo iz belega oblačka in se pojavijo samo takrat, 
ko v vsakdanjem življenju potrebujemo kaj čudežnega. Groznovilca pride v Hudo hosto 
v nepravem trenutku, zmoti vsakdanji mir in zagode kakšno hudomušno prav vsakemu 

prebivalcu. Na prvi pogled so prebivalci Hude hoste čisto navadne živali in lahko bi 
rekli, da gre še za eno značilno gozdno zgodbo. Prav kmalu pa spoznamo, da so tudi 

oni značajsko zelo izraziti in posebni. In da so nujno potrebovali Groznovilco, da jih je 
spomnila, zakaj je lepo in vredno živeti.

Pa poglejmo na to zgodbo še drugače. Huda hosta bi lahko bila tudi blokovsko 
dvorišče. Jež bi bil tisti tečni sosed, ki mu ni nikoli nič prav, ves čas dela red in 

nadzoruje vse, kar se dogaja na dvorišču. Polh bi bil lahko njegov najboljši 
prijatelj, ki živi v sosednjem bloku in mu Ježeva jeza ni prav nič všeč. 

Veverica bi bila velika opravljivka, samska ženska brez otrok, ki se 
večino časa ukvarja le sama s seboj. Medved pa najstarejši 

otrok v bloku, ki bi se že zdavnaj moral odseliti od 
doma, a še vedno živi pri mami. Kaj pa Sova? 

Mogoče mirna in uglajena predsednica 
hišnega sveta, mlada  

Groznovilca oziroma 
ali niso bile vile 
v asih dobre?



učiteljica, ki ji občasno »poči film«, in takrat je njeno vedenje neprepoznavno. 
Polž, mlad fant, vedno zamuja in pozabi na vsakršen dogovor med sosedi v bloku. 

Živi sam in nikoli ne pripoveduje o svojem otroštvu. Vsako leto v tem bloku počitnikuje 
tudi skrivnosten, redkobeseden fantič, Divjalo, o katerem  krožijo vsemogoče zgodbice. 

Najnovejša obiskovalka bloka je Groznovilca, glasna deklica brez staršev, ki živi sama 
z babico. Ko babica zboli, mora na obisk k teti. Ne mara blokov in dvorišč, ima bujno 

domišljijo in se čudno oblači.

Takšna zgodba bi za naše najmlajše občinstvo kaj hitro lahko postala pretežka in 
prezapletena. Ustvarjalci se zavedamo, da so tudi takšne vsebine in takšne osebe del 

njihovega vsakdanjika. Avtorica Groznovilce nam je omogočila, da smo se s precej 
zahtevnimi družbenimi vsebinami spustili na raven otrok in se prilagodili njihovemu 

svetu. V njihovem jeziku, skozi podobe, ki so jim ta trenutek bližje in se z njimi 
lažje poistovetijo, bomo lahko sporočali, da videz vara in da se je prej, preden 

o kom karkoli povemo, najbolje pogovoriti prav z njim. Da ni prav vse, 
česar ne poznamo in nismo še nikoli videli, grožnja našemu obstoju, 

ampak priložnost, da se naučimo kaj novega in razširimo svoja 
obzorja. In da se vse v življenju zgodi z namenom, nam 

v korist in ne zato, da bi nam škodilo. Predvsem pa, da je 
najboljše na svetu to, da smo si lahko različni, 

a  vseeno najboljši prijatelji.



Huda Hosta se 
pre

dst
av

i

Naslednje strani so namenjene 
predvsem otrokom. Bolje bodo lahko 
spoznali živali – osebe, ki so jih ustvarili 
igralci, se poglobili v razmišljanje o 
njih in tudi o sebi. Podatki iz osebnih 
izkaznic prebivalcev Hude hoste jim 
bodo razkrili še kaj neznanega, morda 
tudi tisto, kar v predstavi uspešno 
skrivamo ali česar zanalašč ne izdamo. 
Naloge, ki so asociativno povezane 
z živalmi – osebami in njihovimi 
lastnostmi, so namenjene razmisleku 
o predstavi, pogovoru med otroki 
in tistimi, s katerimi so si predstavo 
ogledali, omogočajo nove izkušnje 
in pridobivanje novih znanj.



Huda Hosta se 
pre

dst
av
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Tudi ti izpolni
osebno izkaznico.

Ime in priimek: 

Starost:

Bivališče:

Najljubša hrana:

Najljubša zgodba:

Naljubša beseda:

Najpogostejša kletvica:

Najboljši prijatelj:

Najbolj skrita skrivnost:

Najhujša potegavščina:

Največji strah:

Naljubša barva:

Življenjski moto:

Potreboval jo boš 
ob prestopu meje s Hudo hosto! 



Jež v naši predstavi je ves čas prehlajen. 
Igralec, ki ga igra, je moral prehlajenost odigrati. 
Poskusi tudi ti (ne da bi se zares prehladil) 
govoriti kot naš Jež.

1.  Primi se za nos in dobro poslušaj, 
kako zvenijo besede.

2.  V besedah, ki jih izgovarjaš, 
zamenjaj črke V, M in P s črko B …                                         

3.  Poizkusi izgovoriti stavek, 
tako kot piše v navodilu.

Pusti pri miru, to je veveričino! 
Busti bri biru, to je beberičino!

Slišiš, kako si brehlajen?

Jež
Najlepša beseda: 

Najboljši prijatelj: 

Najbolj skrita skrivnost:

Največji strah:

Življenjski moto:

Ježumila

Polh

prosim in hvala

Divjalo

Je skrita zato,      
 da tam tudi 
ostane.



Jež
Kako si predstavljaš 
konec sveta? 

Obkroži!
A.  Z obličja Zemlje bo izginila 

čokolada in vse druge sladkarije.
B.  Ko se bomo zjutraj zbudili, 

bodo vsi naši prijatelji izginili.
C.  Zrak bo tako onesnažen in smrdljiv, 

da ne bomo mogli več dihati.

Veverica
Starost: 

Poklic:

 

Najljubši besedi:

Največji strah:

Življenjski moto:

premlada

Nih e ne bo preživel!

gnil lešnik

gorje, gorje

" razširjavalka" 
govoric



Predstavljaj si, da si se znašel 
v Hudi hosti. 

Katera žival bi predstavljala tebe? 
 
 
 
Opiši njene najboljše in najslabše lastnosti! 
 
 
 
Primerjaj lastnosti živali in svoje lastnosti. 
Si našel kakšno skupno točko?  

Sova
Poklic: 

Najljubša beseda: 

Najpogostejša 
kletvica: 

Največji strah: 

Življenjski moto: 

jaz

pismo rosno

gozdni požar

Ne stori drugemu, 
esar ne želiš, da 

drugi storijo tebi.

svetovalka za 
medsebojne odnose



Sova Polh
težak kamen

srebrnobela

Najljubša hrana:

Najljubša knjiga:

Najpogostejša kletvica:

Najljubša barva:

Življenjski moto:

obara z žirom in 
semeni

Fengšui za
dobro spanje

Kakor si boš postlal, 
tako boš spal.

Mavrični napitek 
Navodila za poskus
Potrebuješ: 
• žlico in žličko 
• 5 kozarcev (eden od njih naj bo večji) 
• kuhinjsko tehtnico 
• vodo 
• sladkor 
• jedilne barve (barve, s katerimi se riše na torte)
Na mizi pripravimo vse potrebščine. Kozarce 
postavimo v vrsto in jih označimo s številkami od 
1 do 5. V štiri kozarce natočimo točno 45 ml vode, 
peti kozarec pustimo prazen. Vzamemo tehtnico, 
žlico in sladkor. V prvi kozarec dodamo 15 g sladkorja, 
v drugega 30 g sladkorja, v tretjega 45 g sladkorja, 
v četrtega 60 g sladkorja, peti kozarec naj ostane 
prazen. Sledi delo z barvami. V prvi kozarec dodamo 
žličko rdeče barve, v drugega dodamo rumeno, 
v tretjega zeleno in v četrtega modro barvo. 
Vsebino v vsakem kozarcu posebej dobro 
premešamo. Končno pride na vrsto peti 
kozarec. Zdaj počasi pretočimo vse štiri 
kozarce v petega. Vrstni red pretakanja 
je pomemben. Prvi je za pretakanje na vrsti 
četrti kozarec, potem tretji, drugi in prvi. 
V petem kozarcu je pravkar čudežno 
nastal mavrični napitek, ki ga lahko 
brez skrbi poskusiš in ponudiš 
prijateljem!



Pomagaj Medvedu ugotoviti, 
kdo je to.

1.  V gozdu skrit pod listjem je zanimiv gospod, 
rumeno-črno pisan od zgoraj in od spod. 
Obožuje vlago in dež in mrak in hlad, 
zasliši se povsod takrat: 
 
O, glej ga,                                                             !

2.  Zemljo razrahlja na vrtu, pa sploh nima rok, 
in uspe mu hodit naokrog popolnoma brez nog. 
Zraven paše sluzast, čuden in še kak pridevnik, 
v resnici ta koristni prijatelj je:

.

Medved
Kungfu panda

medeno zlata

Prijatelja medveda 
poslati po med 
nekam, kjer o njem 
ni niti sledu.

Najljubša zgodba: 

Najboljši prijatelj:

 

Najhujša potegavščina:

Najljubša barva:

Življenjski moto:

Življenje je med, 
ni delovni dan.

veverica Verica 
Lešnik



Medved Pol ž
Poklic: 

Najljubša hrana:

Najpogostejša kletvica:

Najbolj skrita skrivnost:

Življenjski moto: 

Rad bi znal leteti.
Hitrost je norost, čez reko skače kjer je most.

solata
Da bi ti zmanjkalo sline!

Se spomniš, kaj se je zgodilo, 
ker Polž ni dobro slišal 
besede hruška?

Poskusi tudi ti najti kakšen 
par besed, kjer se zaradi ene 
ali dveh črk popolnoma 
spremeni pomen.

mojster za vse (vodovod, elektrika, manjša hišna popravila)

hruška ∞ puška
 praska ∞ maska

  jež ∞ veš
 ∞
 ∞
 ∞



Najljubša hrana: 

Najljubša beseda:

Najboljši prijatelj:

Najpogostejša kletvica:

Najljubša barva: 

Kaj je to kletvica?
vijoli na

dom
Metuljček Vinko, 
ki živi pod   
akacijami.

dunajski zrezek,  
špina a

Divjalo
Veter je tisti, ki Divjalu pomaga skozi 
Hudo hosto. Ali veste, kaj je veter?
Veter je naravno gibanje zraka.
Ko veter pridobi kakšno posebno lastnost, 
se njegovo ime spremeni.

Južni veter: Topel in vlažen veter, ki močno 
razburka morje, piha enakomerno in je primeren 
za spuščanje zmajev.
Burja: Hladen in sunkovit veter, ki razkuštra vsako 
pričesko in poskrbi, da ostanemo doma v toplih 
zavetjih.
Krivec: Zelo mrzel veter, ki nas obišče le pozimi.



Divjalo Groznovilca
Najljubša beseda:

Najpogostejša kletvica:

Najbolj skrita skrivnost:

 

Najhujša potegavščina:

Najboljši prijatelj: 

Grozno dober dan!

V resnici ni 
pogumna.

Ves dan se je 
pretvarjala, da je 
zebra.

Ježev drek!

Ima veliko prijateljev, 
ampak sama sebi je 
najboljša prijateljica.

Malinov žele pomaga pri marsikateri tegobi. 
Na primer, odganja zaspanost, utiša domotožje, 
napolni trebušček, sklepa prijateljstva … Ko ti bo 
kakšen dan težko ali hudo, si pripravi malinov 
žele, in videl boš, kako grozno super bo!
Recept za malinov žele 
Sestavine: 
• 100 g malin 
• 4 žlice vode 
• 4 žlice agavinega sirupa 
• 1/3 žlice praška agar agar
Priprava:  
Maline zmešamo z mešalnikom in jih pretlačimo 
skozi gosto sito, da odstranimo vse peške. 
Vmešamo 4 žlice vode in prašek agar agar ter 
pri nizki temperaturi segrevamo do vretja. Naj 
vre eno minuto, potem posodo umaknemo 
in pustimo, da se zmes rahlo ohladi. 
Nalijemo jo v modelčke (lahko za led 
ali piškote) in za eno uro postavimo 
v hladilnik. Čez eno uro se že 
sladkamo z malinovim 
želejem!



Moj dnevnik
Zapiši vse, kar ti pade 

na pamet, ko pomisliš na 
Groznovilco in njene nove 

prijatelje iz Hude hoste!

To je samo tvoj dnevnik, 
zato lahko zapišeš prav 
vse skrivnosti!





Nariši tisto, kar si si najbolj 
zapomnil, medtem ko si opazoval 
prebivalce Hude hoste in njihovo 

novo prijateljico Groznovilco!


