
Gospod Šilček piše Božičku, napisala: Zarja Horvat, 6. a 

Božiček! 

Moja zahteva je, da mi za božič ne prineseš premoga kot vedno. 

Tokrat hočem: 

- Še večjo pamet, da bom najpametnejši na svetu (vem da sem že najpametnejši, a 

hočem biti še bolj pameten). Hočem tudi, da bodo vsi ostali delali, kar jim jaz 

naročim. 

- Zahtevam tudi novo ženo, ki bo razumela mojo pamet.  

Da mi ne bi spet dal premoga. 

Aja pa še to, reči svojemu Rudolfu, naj neha svetiti s svojim okroglim nosom ter naj 

tvoji kloni jelenov, ki letijo nehajo ružiti, ko pristanejo na strehi, pa da mi ne bi spet 

umazal dnevne sobe, ko greš dol po dimniku in ne reži se cel čas. 

Grd pozdrav. 

                                                                          G. Šilček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir:  Ciciban, marec 2014 

Vir:  https://www.mojaobcina.si/ig/novice/obisk-bozicka-2019.html 



Vir: https://casoris.si/kaj-dela-gospa-bozicek/ 

Gospod Šilček sreča Božička, napisala: Nika Vlaj, 7. a 

»Ho, ho, ho, jaz sem Božiček, kdo si pa ti, mali mož?« Božiček vpraša gospoda 

Šilčka. 

Ta mu odvrne: »Jaz sem gospod Šilček in nisem prav nič majhen. Sem ravno prave 

velikosti. Poleg tega pa ti sploh ne bi smel obstajati. Si grozen in debel in vsem 

prinašaš le grozna darila.«  

»No, no, gospod Šilček, čemu ste tako slabe volje, saj je vendar božični čas! In ne 

žalite me, drugače ne bo daril za vas!« ga opozori Božiček. 

»Kaj mi je to mar! Tvoje delo je nekoristno, jeleni stari, ti pa še bolj. Na kratko, si 

sramota za vse ljudi in ne ljubi se mi mojega dragocenega časa zapravljati s teboj, 

grem!« je rekel gospod Šilček in jezno odcepetal. 

Božiček pa je sklenil, da gospod Šilček ne bo več dobil daril, sam pa se je posvetil 

obdarovanju prijaznejših in prijetnejših ljudi. 

 

Vir:  : https://www.tenstickers.si/nalepke/viseci-bozicni-okraski-okrasni-nalepki-6180 

Gospod Šilček piše Božičku, napisala: Karina Sajko, 6. a 

Nekega dne je gospod Šilček pisal pismo Božičku. Napisal mu je, da je bil priden celo 

leto in ni niti enkrat komu pametoval.  

»Za božič si želim novo palico, dišeč drag parfum in čokolado, ki tehta eno tono. 

Hvala, Božiček,« je prebral svoji ženi.  

Odnesel je pismo na pošto in čakal.  

Ko je Božiček prebral pismo, ga je skoraj kap. »Saj sploh ni bil tako priden. Ne 

zasluži si tega,« je rekel Božiček.  

Za božič je k njemu poslal palčke in ti so ga spremenili v snežaka. Tako so se otroci z 

njim igrali še vse do 

novega leta.  

Ko se je stalil, je vzel svojo 

palico in se odpravil na 

severni tečaj, da poračuna 

z Božičkom. 



Najboljše darilo, napisala: Ema Frešer, 7. a 

Gospod Šilček gre nekega večera na sprehod. Hodi po gozdu, ko na drevesu zagleda 

nekaj rdečega. Zakliče: »Je kdo zgoraj!?!« Od 

zgoraj se zasliši glas: »Ja, jaz sem, Božiček!« in 

še doda: »Prosim, pomagaj mi! Ko sem se 

odpravljal razdeljevati darila, so moje sani 

strmoglavile!« Gospod Šilček zakliče: »Če si pa 

Božiček, ti pa ne bom pomagal, ker mi prav 

vsako leto za božič prineseš nekaj, kar se mi 

takoj pokvari in potem je s tem veliko dela, ker 

moram to stvar popraviti!« Božiček vpraša: »Kdo 

pa sploh si?« Gospod Šilček odgovori: »Gospod 

Šilček!« Božiček pa odgovori: »Aha, ja, ti si tisti, 

ki mu darila nikoli niso všeč, zato imam letos zate 

darilo, s katerim boš imel najmanj težav. A 

seveda ti ga bom lahko dal samo, če mi boš 

pomagal s tega drevesa!« Gospod Šilček pa samo 

še zakliče: »Takoj bom nazaj!«  

Gospod Šilček steče domov in pokliče znanca, gospoda Ravnilka, ki ima helikopter. Z 

njim se dogovori, da bosta rešila Božička. Ko sedeta v helikopter in se pripneta, gospod 

Šilček pove: »V tem helikopterju je vse narobe.« in doda: »Sedeži so pretrdi!« Zato 

gospod Šilček odide domov, vzame ženi njen najljubši, a tudi najmehkejši vzglavnik v 

hiši in ga položi na svoj sedež v helikopterju. Gospod Ravnilko gospodu Šilčku da 

zaščitne slušalke. Gospod Šilček se pritožuje: »Te zaščitne slušalke so mi prevelike!« 

in se razburi: »Ne stojijo mi na glavi, ves čas mi lezejo z nje!« Problem gospod Šilček 

reši tako, da vzame lepilni trak iz žepa in si zaščitne slušalke prilepi na glavo. Zdaj mu 

slušalke lepo stojijo na glavi. Ko se malo dvigneta od tal, gospodu Šilčku zazvoni 

telefon. Kliče ga žena. Gospod Šilček sprejme klic, a žene ne sliši, ker je v helikopterju 

preglasno. Na ves glas zakriči: »Pristani, pristani, žena me kliče!« Gospodu Ravnilku 

skoraj počijo bobniči, ker sta z gospodom Šilčkom povezana preko zaščitnih slušalk. 

Pristaneta. Gospod Šilček začne telefonirati z ženo. Ta se po telefonu razburja: »Kje 

je moj najljubši vzglavnik!?« Gospod Šilček ji mirno pove: »Tvoj vzglavnik sem si le 

izposodil.« Gospa Šilček se začne pritoževati: »Zakaj mi vedno vzameš stvari brez 

vprašanja in jih potem še vsakič uničiš?« Gospodu Šilčku je vsega dovolj. Ženi začne 

pametovati: »Sploh se ne znaš pritoževati, ker ko se pritožuješ, vedno govoriš predolgo 

in namesto, da bi se pritoževala nad eno stvarjo, se potem začneš pritoževati še nad 

drugimi.« Gospod Šilček, brez da bi se poslovil, odloži telefon, ker se mu ne da več 

ukvarjati z ženinim napačnim pritoževanjem. Nato z gospodom Ravnilkom končno 

vzletita. Dolgo preletavata gozdove, toda Božička ne najdeta, ker si je med dolgim 

čakanjem na gospoda Šilčka sani popravil kar sam. 

Vir:  https://www.cheaper-
online.co.uk/products/medium-santa-bottom-with-
35cm-legs-christmas-decoration 



 

Vir:  https://www.istockphoto.com/illustrations/christmas-presents 

Ko gospod Šilček ponoči pride domov, se usede v naslonjač in zaspi. Spi vse do jutra. 

Ko se zbudi, pod božično jelko zagleda svoje darilo. Gospa Šilček je svojega že odvila. 

Tudi gospod Šilček odpre svojega. V njem je le pismo. 

V njem piše: 

 

Dragi gospod Šilček! 

Ker do zdaj nisi bil zadovoljen z nobenim mojim darilom, sem ti letos napisal le pismo. 

Z njim ne boš imel težav, kot s prejšnjimi, s katerimi si imel težave, ker si jih moral 

popravljati ali nadgrajevati. 

Vesel božič! 

Božiček 

 

Vir:  https://www.rogla.eu/si/nacrtujte-obisk/dogodki/2017/12/1471-Prihod-Bozicka 


