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Zgodbe grde deklice

»Ne bi rada postala 
slepa, to bi blo 
preveč strašno.«

Žana
Timotej

»Sej sem fant!«

ŠKUC
GLEDALIŠČE



Kako naredim papirnato letalo? 
Sledi navodilom in prepogni letak po rdečih črtkanih črtah.

»V enem trenutku ... sem si 
rekla, da bi blo za mami 

bolš, če me ne bi blo in bi me 
zamenjala z drugo deklico. 

Z zlo lepo deklico.« 

Oceanija

»Ja, moj očka je brezposeln, 
se prav se moja mami ni preveč 
dobr poročila!«

Katja 

Kevin

»Zakaj je prou 
moj tati brez 

službe?«

Lukas

»Rad bi, da bi me pustil pr mir, 
ampak se skoz vtikajo vame in če ne 
ukazujem, bojo drugi ukazoval!«

1 2 3 4Za začetek
prepogni letak
po sredini

Prepogni gornja robova prednje 
strani letaka proti sredini 
po gornji črtkani poševnici

Prepogni gornja robova prednje 
strani letaka proti sredini 
po spodnji črtkani poševnici

Za konec prepogni še po 
navpični rdeči črtkani črti in ...
naj letalo poleti!

»Ker sm posvojena, še ne pomen, 
da nisem taprava črnka!«

Ajna


