
Če bi te tako kot Suneja 
obiskala tvoja različica 
iz prihodnosti, kakšen 

nasvet bi ti dala?

Sunejev razred se 
odpravi na skrivni izlet. 
Če bi se tvoj razred ali 
tvoja družina odpravila 
na skrivni izlet, kam 
si najbolj želiš, da se 

odpeljete?

Sunejeva sestra Anna 
pravi očetu: »Če natočiš 

manj goriva, ga ne 
porabimo manj.« Ali ta 

trditev drži?

Ti šment, Sune svojega 
prvega izleta z razredom 
ne bo ujel! Opiši mu svoj 
prvi izlet z razredom. 
Kam ste se odpravili? 

S čim? Kaj ste počeli, si 
ogledali, pomalicali?

Sunejeva sestra Anna 
ne mara lagati, zato 

ji tako dedek kot oče 
predlagata, naj za vsak 
slučaj raje molči. Kaj pa 
ti meniš – ali je to, da 

nečesa ne poveš, isto kot 
laganje?

Sune se premisli: odšel 
bo na šolski izlet. A 

kako? Se spomniš, kakšen 
načrt za pobeg Suneju 

predlaga Hakan? Kakšen 
načrt bi mu predlagal 
ti? Če odgovoriš na obe 
vprašanji, se premakneš 
za dve polji naprej, sicer 

za eno.

Zavistna soseda namigne 
Sunejevi mami, da je 
neodločenost dedna: 
tako kot ona je bil 

neodločen njen oče in 
še prej njen dedek. Se 
strinjaš s sosedo? Zakaj?

Film se začne kot prava 
nočna mora: tema, 

napeta glasba, nenadoma 
nekdo skoči skozi okno 
Sunejeve sobe. Kaj pa 

je tvoja najhujša nočna 
mora? Opiši jo.

Sune se ne more odločiti: 
naj gre v šolo z avtom 
ali z avtobusom? Skupaj 
z njim en krog miruj in 
tuhtaj, kaj bi bilo bolje.
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Hakan pravi: »V 
življenju ničesar ne 

počni zastonj.« Kakšna 
pa je tvoja življenjska 

modrost?

Se tudi ti težko odločiš 
za eno stvar? Meči kocko 
trikrat. Zadnja številka, 

ki jo vržeš, te bo 
pripeljala na pravo polje.

Kaj rečeš, ko …

… ti nekdo naredi 
uslugo?

Sune mora premagati 
samega sebe, da doseže 
srečen konec. Kaj pa ti, 
se kdaj boriš sam s sabo? 

Kdaj?

Česa NE rečeš, ko …

… ti nekdo naredi 
uslugo?

Sunejev oče se vedno 
znova znajde v situaciji, 

kjer ga zaslišujejo 
policisti. Zakaj se jim 

zdi tako sumljiv? Izberi 
si prizor z zapuščenim 
avtom ob robu ceste ali 
na glavni postaji. Eden 
od soigralcev naj igra 
policista, ti pa prevzemi 
vlogo Sunejevega očeta. 
Poskusi ga prepričati, 

da nisi naredil prav nič 
narobe. 

Tudi Sunejev dedek 
Helmer se težko odloči. 

Pravi, da si pomaga s 
štetjem. Kaj pa narediš ti, 
ko se ne moreš odločiti?

Sunejev razred poje 
pesem »Ne smeš jesti 

orla, gobic …«. Zapojte 
še vi! Vsak ponovi, kar so 
rekli soigralci pred njim, 
in doda svoje. Pesmice je 
konec, ko se enemu od 
soigralcev zatakne pri 

naštevanju. Na koncu se 
vsi premaknete za toliko 
polj, kolikor ste naredili 

celih krogov.

Katere živali nastopajo 
v filmu? Naštej jih. Če 
našteješ vse tri, se 

premakni za dve polji, 
če pa našteješ eno ali 

dve, se premakni za eno 
polje.
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