
Naredi 3 počepe.  Poskoči 3-krat. 

5 sekund stoj na eni nogi in se z 

levo roko dotakni nosu. 
 

2-krat zaploskaj in se pobožaj 

po obrazu. 

Zapri oči, 5-krat globoko vdihni 

in zamukaj. 
 

Poišči ogledalo, se poglej in 

nasmej ter si zaželi dober dan. 

 

Obhodi stol, za 3 sekunde obstoj 

na levi nogi in se nasmej 

soigralcu. 

 

 

Z desno roko se dotakni levega 

komolca, ugasni luč in zalajaj. 

 

Zamrmraj pesmico Ringa raja in 

se predkloni občinstvu. 

 

 

3-krat se zavrti okoli svoje osi in 

na koncu poskoči. 

 



 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Daljše obdobje visokih 

temperatur je na slovensko 

obalo privabilo Damjana 

Murka, kateri uživa ob 

poležavanju na plaži, pitju 

koktejlov in dajanju 

avtogramov. Hotelirji si zaradi 

njegovega dopustovanja 

manejo roke. 

 

Sneguljčica se je pred enim 

tednom prvič pogledala v 

mačehino zrcalo. Le-to je od 

njene silne lepote počilo. 

Sneguljčica se je odločila, da 

vloži tožbo zoper njegovega 

proizvajalca. 

Peter Prevc je znova dosegel 

vrhunski rezultat. Kljub temu, da 

so se mu dan pred nastopom 

zlomile smuči in je potreboval 

nove. Postavil je celo nov 

svetovni rekord. 

 

V Ljubljani so ugasnile vse 

praznične luči in javna 

razsvetljava, ker je župan 

pozabil plačati račun za 

elektriko. Stanovalci se tako po 

mestu sprehajajo z žepnimi 

svetilkami. Župan je obljubil, da 

bo račun poravnal v najkrajšem 

možnem času. 

Prihodnji teden se bo pri 

bližnjem trgovskem centru 

odvijal nori koncert. Nastopile 

bodo skupine Mambo Kings, 

Čuki, Kingston in Modrijani. V 

vseh trgovinah pa vas bodo 

čakale posebne ugodnosti ob 

nakupu njihovih zgoščenk. 

 

Sosed Franci je ostal brez čevlja. 

Mislil je, da so bili na delu tatovi. 

Po dveh urah iskanja, je čevelj 

našel za hišo. Tja ga je odnesel 

družinski pes Floki. 

Sosedova papiga Koki ima rada 

kokice. Včeraj je vzela pot pod 

krila in odšla v trgovino ponje. 

 

V Ljubljani bodo odprli prvi 

naravni bazen. Vstopnina bo 10 

litrov vode. Bazen bo deloval le 

ob zadostnem številu 

obiskovalcev, kateri bodo 

napolnili bazen. 

Ena izmed kuharic je danes 

zamudila v službo, saj jo je na 

poti zajel snežni metež. S seboj 

ni imela lopate, da bi si očistila 

cesto. Kosilo bo eno uro 

kasneje.  

 

Dobri možje letos ne bodo 

prinesli daril, saj so zaradi vedno 

dražjih daril, katere si ljudje 

želijo, zapadli v velike finančne 

težave in niso kreditno sposobni. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novice so izmišljenje. 


