
Dopolni stavek. Kaj pravi 
Sunejev oče otrokom, 

preden zapelje s ceste? 
»Ne dirkaj po cesti, ker
                             .«
Če se ne spomniš stavka 
iz filma, ga dokončaj po 

navdihu.

Sunejev oče Rudolf je 
že v prvem razredu 

napisal, da želi delati na 
davčnem uradu. Kaj pa 

želiš početi ti?

Dopolni. Učitelj glasbe 
Tobe pravi, da notranji 

ritem izgubimo, ko
                           .

Če se ne spomniš stavka 
iz filma, ga dokončaj po 

navdihu.

Najdi svoj ritem! Sledi 
navodilom Sunejevega 
učitelja glasbe Tobeja: 

z dlanjo udarjaj po 
prsnem košu, medtem pa 

izgovarjaj svoje ime!

Kaj tako nenavadno 
zveni? Sune mutira! 

Poskusi, kako zveniš, ko 
te glas ne uboga. Lahko 

prepričaš soigralce, 
da te je »načela« 

puberteta?

Skupaj z levim sosedom 
v duetu ujemita vajin 
notranji ritem! Sledita 
navodilom Sunejevega 
učitelja glasbe Tobeja: 
z dlanjo udarjajta po 

prsnem košu, medtem pa 
izgovarjajta svoji imeni!

Sune je že skoraj 
pozabil, kdo v resnici 
je. Kaj pa ti? Naštej tri 
stvari, zaradi katerih si 

ti ti! 

»Reflekse imam kot 
kobra,« pravi Sunejev 
oče Rudolf. Pokaži ali 
razloži, kaj to pomeni.

Sunejeva sestra Anna 
pravi, da je prvi šolski 
dan pomembna že prva 
sekunda v razredu! Se 

strinjaš? Zakaj? 
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Novi Sune je prava 
zvezda razreda! 

Menda je leto starejši 
od sošolcev, ker je 
bil v Ameriki, gleda 
dokumentarce in ne 
mara magičnih kart. 

Kaj pa zate pomeni biti 
»kul«?

Včasih je težko prevzeti 
odgovornost za svoja 
dejanja. Spomni se 

primerov iz filma, ko 
se Sunejevi starši zato 

obnašajo smešno. Če se 
spomniš enega ali dveh, 

pojdi eno polje naprej, če 
se spomniš treh, pa dve 

polji. 

Želiš osvojiti srce svoje 
simpatije? Sune zapoje 

skupaj s Sophie. Zapoj še 
ti delček svoje najljubše 

pesmi. 

Imaš nov avto! Vrzi 
kocko še enkrat in 

poglej, kam te odpelje.

Žal je tvoja mama 
porinila avto po hribu 
navzdol. Ker nimaš 
prevoza, dva kroga 

počivaš.

Sunejev oče pravi, da 
želi biti svoboden. Pustil 
bi službo in se predal 
glasbi. Kaj je svoboda 

zate? 

Pazi! Nate je padel 
ledeni curek. Žal te je 

zamrznil. Naslednji krog 
miruješ.

Ogenj stali led ali 
led zamrzne ogenj? S 
svojim levim sosedom 

odigraj tri partije 
igre »kamen, škarje, 

papir«. Zmagovalec se 
premakne eno polje 

naprej, drugi ostane na 
polju, kjer je bil. 

Oba Suneja želita igrati 
vlogo Romea v šolski 

predstavi Romeo in Julija. 
Ko dobi vlogo novi 

Sune, se mu želi Sune 
maščevati. Se spomniš, 

kaj Sune in Hakan 
podtakneta v stekleničko, 

ki jo mora na koncu 
predstave popiti Romeo?

Bonus vprašanje: Kaj pa narediš ti, 
ko poješ nekaj preveč pekočega? 

Odgovori in se premakni še za eno 
polje naprej.
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Sunejev oče se od 
začetka filma sekira, 
da ni dovolj spontan za 
novega mladega šefa. 
Kaj zate pomeni biti 

spontan? Premakni se za 
pet polj naprej in preveri.

Sune ima slabo vest, ki 
ga preganja na vsakem 
koraku. Kar naprej jo 
odriva stran. Skupaj z 

njim pojdi tri polja nazaj 
in se skrij pred njo.

Ljubosumje je čustvo, ki 
večkrat ovira filmske 

junake. Zato je praktično, 
da se ga naučiš 

obvladovati. Počakaj en 
krog in se ne jezi na 
soigralce, ki te morda 

prehitevajo.

Odkar je Sune premagal 
novega Suneja, ga 

preganja slaba vest. 
Kakšen je tvoj recept, da 

se je znebiš?

Uf, kako je čili pekoč! 
Hitro se premakni tri 

polja naprej, da pogasiš 
pekočino! 

Hitro se premakni dve 
polji naprej! Hakan je 
našel skrivni prehod 

med svetovi!

Juhu, lahko skočiš eno 
polje naprej! A kaj pravi 
tvoja vest? Da jo pomiriš, 
za eno polje premakni 

tudi soigralca, ki je 
zadnji.

V razredu se pojavita 
dva Suneja, povrh vsega 
s podobnim priimkom. 

Učiteljica se odloči, da 
ju kliče Sune in Sune 2, 

kar prinese same težave. 
Si lahko zamisliš boljši 

predlog?

Včasih ti da življenje še 
eno priložnost. In tudi 
igra včasih igra po teh 
pravilih. Zato še enkrat 

vrzi kocko!
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Kako se izviješ iz 
neprijetne situacije? 

Sunejeva mama Karin 
pač ne dvigne telefona! 
Počakaj en krog in se 
skupaj z njo skrij pred 

neprijetnostmi.

Hakan v domišljiji stalno 
potuje med svetovi. Naštej 

nekaj filmov, ki se 
dogajajo v oddaljenih 
svetovih. Če se spomniš 
enega ali dveh, pojdi 

eno polje naprej, če se 
spomniš treh, pa dve 

polji.

Sune se sprašuje: prikriti 
resnico ali izpovedati 
čustva? Kaj praviš ti? 

Če bi se kot Hakan 
lahko potikal po drugih 
svetovih, v katerem filmu 

bi se najraje znašel?

Ni lahko priznati svojih 
napak. A Sune spozna, da 
je najboljši prav v tem, 
da jih vedno popravi. Da 
bi vse uredil, skoči s 

Sunejem tri polja naprej.

Sunejeva mama vpraša 
očeta, ali se mu zdi, da 
se Sune zadnje čase 

nenavadno obnaša. Je 
Sunejev oče to sploh 

opazil? Z očetom skoči 
dve polji nazaj in preveri, 

kaj je mislila mama.

Se reče anahronizem 
ali anomanakolizem? 
Razloži Hakanu, kaj 

beseda pomeni. Pri tem 
naj ti pomagajo soigralci. 
Besedo lahko poiščete 
tudi v slovarju tujk.

Sunejev oče kar pred 
šefom pojé kuverto! 

Skupaj z njim počakaj 
dva kroga, da te neha 
tiščati v želodcu. Kot 
pravi Hakan: če ješ 
kuverte, lahko tudi 

umreš!

Hakan ima čisto pravi 
svetlobni meč! Naštej 

nekaj filmov, v katerih 
imajo junaki čarobne 

pripomočke. Če se 
spomniš enega ali dveh, 

pojdi eno polje naprej, če 
se spomniš treh, pa dve 

polji.

Sune in Sune
Namizna igra



Sune in Sune
Namizna igra



Sunejeva slaba vest se 
spremeni v melanholijo. 
Razloži Suneju, kaj ta 
beseda po tvoje pomeni. 
Pri tem naj ti pomagajo 
soigralci. Besedo lahko 
poiščete tudi v slovarju 

tujk.

Hakan na svojih 
vesoljskih potovanjih 

govori čisto svoj jezik. Če 
boš kdaj letel po vesolju, 
je čas, da se ga naučiš. 
Preizkusi se v papajščini 

in preberi stavek: 
»Sezam, odpri se!« 

Namig: v papajščini ponoviš vsak 
samoglasnik (a, e, i, o, u) v 
besedi in nato mednju vrineš 

p: Sune je Supunepe, Hakan pa 
Hapakapan.

Sunejeva sestra se je v 
šoli že učila o najbolj 

znani ljubezenski 
tragediji na svetu, 

Romeu in Juliji. Sune 
zanjo sliši prvič. Morda 
lahko ti poveš Suneju, 
kdo je dramatik, ki je 

igro napisal? Odgovor ti 
lahko pomagajo najti tudi 

soigralci.

Naštej vsaj tri različna 
mesta, kjer se skriva 
Sunejeva vest. Če se 

spomniš enega ali dveh, 
pojdi eno polje naprej, če 
se spomniš treh, pa dve 

polji.

Kako doseči čili omako 
na najvišji polici v omari? 
Hakan spleza Suneju na 
ramena, pa vendarle 

se nagneta nevarno kot 
stolp v Pisi! Morda veš, 
v kateri državi se ta 

nahaja?

Bonus naloga: pokaži, kako stoji 
stolp v Pisi, in se premakni še za 

eno polje naprej.

Sunejev razred ob dnevu 
za starše pripravlja 
igro Romeo in Julija. 
Da bi bila uprizoritev 
čim boljša, je dobro 

vedeti tudi podrobnosti. 
Kot na primer, kje se 

igra dogaja. Morda veš 
ti? Odgovor ti lahko 
pomagajo najti tudi 

soigralci.

V filmu se ves čas 
nekdo nekaj pretvarja. 

Pretvori se še ti. S 
pomočjo pantomime pred 
soigralci postani žival!

Sophie si želeli skupaj s 
Sunejem zapeti na dnevu 
za starše. Kaj pa je tvoj 
skriti talent? Predstavi 

ga soigralcem!

Karin, Sunejeva mama, si 
izmisli, da doma ne jedo 
več sladkorja. Namesto 
tega naj bi namakali 

jabolčne krhlje v kakav 
s krušnimi drobtinami. 

Kaj pa je tvoja najljubša 
nenavadna kombinacija? 
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V filmu se ves čas 
nekdo nekaj pretvarja. 

Pretvori se še ti. S 
pomočjo pantomime 

pred soigralci postani 
zelenjava!

V filmu se ves čas 
nekdo nekaj pretvarja. 

Pretvori se še ti. S 
pomočjo pantomime pred 
soigralci postani glasbeni 

inštrument!

Česa NE rečeš, ko ...

... ti simpatija prizna, da 
ljubi le tebe. 

V filmu se ves čas 
nekdo nekaj pretvarja. 

Pretvori se še ti. S 
pomočjo pantomime pred 
soigralci postani znana 

oseba!

Kaj rečeš, ko …

... v razred pride nov 
sošolec in mu je ime prav 

tako kot tebi. 

Kaj rečeš, ko …

... ti simpatija prizna, da 
ljubi le tebe. 

Česa NE rečeš, ko ...

... v razred pride nov 
sošolec in mu je ime prav 

tako kot tebi.

V filmu se ves čas 
nekdo nekaj pretvarja. 

Pretvori se še ti. S 
pomočjo pantomime pred 
soigralci postani barva!

V filmu se ves čas 
nekdo nekaj pretvarja. 

Pretvori se še ti. S 
pomočjo pantomime pred 
soigralci postani poklic!
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Kaj rečeš, ko …

... oče pred šefom pojé 
kuverto.

Česa NE rečeš, ko ...

... želi tvoja simpatija s 
teboj peti na dnevu za 

starše. 

Kaj rečeš, ko …

... ti sošolec ali sošolka 
prevzame simpatijo in 

dostojanstvo. 

Kaj rečeš, ko …

... te razkrinkajo, da 
lažeš. 

Česa NE rečeš, ko ...

... ti sošolec ali sošolka 
prevzame simpatijo in 

dostojanstvo.

Česa NE rečeš, ko ...
 

... te razkrinkajo, da 
lažeš.

Kaj rečeš, ko …

... tvoja simpatija noče 
več govoriti s teboj.

Česa NE rečeš, ko ...

... oče pred šefom pojé 
kuverto.

Kaj rečeš, ko …

... želi tvoja simpatija s 
teboj peti na dnevu za 

starše. 
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Česa NE rečeš, ko ...

... tvoja simpatija noče 
več govoriti s teboj.

Kaj rečeš, ko …

... zamudiš v šolo.

Česa NE rečeš, ko ...

... ti mama naroči, da 
vrzi celo vrečko čipsa 

stran.

Česa NE rečeš, ko ...

... zamudiš v šolo.

Kaj rečeš, ko …

…  želi oče postati rock 
zvezda.

Kaj rečeš, ko …

... ti mama naroči, da 
vrzi celo vrečko čipsa 

stran.

Česa ne rečeš, ko …

… želi oče postati rock 
zvezda.

Kaj rečeš, ko …

... te peče vest.

Česa NE rečeš, ko ...

... te peče vest.
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