Zvočna pravljica:
GINGO IN NOVOLETNI NAČRTI
Avtorica: Dragica Šteh

Heej. Heeeej. Hej. Kje pa ste vsi? Še spite? Dajte no. Pridite, dovolj je spanja! Čas je za …
nove dogodivščine!
Kaj pravite?
Da je še prezgodaj?
Da še ni čas?
Da se vam ne da???
Dajte no.
Današnji dan je naj naj naj najboljši za nove načrte. Vsako novo leto mora imeti svoje
nove načrte. Zato, ker potem komaj čakamo, da se naši načrti uresničijo. In potem … in
potem, ko se uresničijo, si spet zastavimo nove. A ni to super? To je »nadsuper«! To je
»suprasto« super!
Kaj se mi smejite? A ker si izmišljujem besede?
Dobro, pa ne bom več …
Uuu, pravkar ste mi pomagali najti moj prvi novoletni načrt!
Naučil se bom res lepo in pravilno govoriti.
Se ne preveč pačiti.
Nič več – »ful d best« in »o maj gad«.
A smo zmenjeni?
A ste z mano?
Odlično. Načrt številka 1 sprejet.
Govorili bomo lepo, pravilno in … in … in spoštljvo.
Oooo, imam še eno idejo. To bo super »kulski« načrt. Khm ... Khm ... Khmm. Torej, se
opravičujem. To bo res izjemen in vrhunski načrt.
Predlagam, da se letos vsi zares potrudimo v prijaznosti. Bodimo vljudni in se ob srečanju
lepo pozdravimo – takole:
Dober dan, gospa.
Pozdravljen, gospod.
Živijo, prijatelj.
Nasvidenje, gospodična.
In seveda – da uporabljamo čarobni besedici prosim in hvala. Ne pozabimo pogledati v
oči.
Pomembno je tudi, da se znamo opravičiti.
Ste za to? Naš drugi novoletni načrt je – vljudnost.
Hvala, dragi prijatelji, da ste mi prisluhnili tudi tokrat. Prosim, da se mi pridružite pri
izpolnjevanju novoletnih načrtov. Prav lepo vas pozdravljam, vaš prijatelj Gingo.
A ne, kako mi je šlo tole dobro od jezika. Cel žur! Ups.
Oo, kako zabavno leto nas čaka!

Zvočno pravljico lahko poslušate na YouTube kanalu: GingoTalk
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