
PROGRAM ZA DEKLIŠČINO 
 
Kar nekaj se nas je zbralo tu na ________ dekliščini, s točno določenim namenom! 
Pred nami je namreč zelo težka in zahtevna naloga.  
Naša draga prijateljica, ki je prepuščena na milost in nemilost svoji dokaj zvesti in 
muhasti slabši polovici, fantu __________________, nas je povabila, da se ji še 
zadnjič pridružimo (seveda preden bo prevzela odgovorno nalogo v zakonskem stanu) 
in z njo preživimo prijeten večer in noč, preden bo obsojena na dosmrtno kazen – 
POROKO.  
Kot tvoje zveste prijateljice čutimo dolžnost, da te ne pustimo nepripravljeno in 
popolnoma samo v tvoji usodni življenjski napaki. Zato smo se še zadnjič zbrale vse 
prijateljice, ki do tebe kaj čutimo, da te povprašamo in se prepričamo, da so to 
resnično tvoje želje in da si za ta življenjski korak res pripravljena. To pa bomo 
ugotovile ME, tvoje prijateljice, kar je najmanj kar lahko storimo zate v tej brezizhodni 
situaciji. Če pa te zanima, kako bomo to ugotovile, bi te prosile, da čim bolj zbrano 
sodeluješ v teoretičnih in praktičnih vajah.  
 
Predvsem pomembna je:  
• zbranost in iskrenost ;)  
 

1. IGRA LISTKI ZA NEVESTINE PRIJATELJICE 
Za začetek, ko smo še vse zbrane in prisebne bi najprej bodoča nevesta izžrebala 
listke: Napisanih je (mora biti že v naprej) 20 nalog za vsako punco. Bodoča nevesta 
bo izbrala punco in izžrebala listek z nalogo. Na tem listku bo naloga, ki jo bo morala 
vsaka punca izvršit do konca leta …. namen tega je druženje po poroki  J 
 
IGRE ZA TOČKE: 
Pripravljenih je 10 obsežnih iger-nalog, zato moraš na koncu prejeti več kot  polovico 
točk, da lahko diplomiraš in posledično se lahko potem tudi omožiš ;) Vsaka igra ima 
podkategorije, zato je posebej ovrednotena z točkami (skupaj možnih 34 točk). Ali je 
odgovor pravilen ali nepravilen bomo odločale ME - Komisija za nabor nevest. Za 
napačen odgovor velik »šluk« pijače iz slamice lulčka in minus pri darilu in pri diplomi ;)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. IGRA : KAKO DOBRO POZNAŠ SVOJEGA BODOČEGA MOŽA (možu postavite 
vprašanja pred dekliščino) 
 
KVIZ O BODOČEM MOŽU – možnih 15 točk* 
 

1. KJE STA SE SPOZNALA?  
2. KATERA JE PRVA STVAR, KI TI JO JE PETER PODARIL IN OBRATNO?  
3. NAJLJUBŠA JED?  
4. KAJ IN KDAJ SI PETRU PRVIČ SKUHALA?  
5. KATERO ZOBNO PASTO UPORABLJA?  
6. NJEGOVA NAJLJUBŠA BARVA?  
7. NJEGOV NAJLJUBŠI HOBI?  
8. NJEGOVA NAJLJUBŠA ALKOHOLNA PIJAČA?  
9. NJEGOVA NAJLJUBŠA KNJIGA?  
10. TAŠČIN ROJSTNI DATUM?  
11. PRI KATERIH LETIH JE BODOČI MOŽ IZGUBIL NEDOLŽNOST?  
12. VELIKOST NJEGOVIH SPODNJIC?  
13. KDAJ IN KJE STA PRVIČ SEKSALA?  
14. KAKŠNE BARVE SPODNJEGA PERILA SI IMELA OBLEČENO, KO STA PRVIČ 

SEKSALA?  
15. NJEGOV NAJLJUBŠI POLOŽAJ MED SEKSOM?  

Po uspešnem testu podarimo košaro za konec koruzništva  ali kakšno drugo 
darilce. 

2. BRITJE BALONA (da se prepričamo, če znaš brit)  
možna 1 točka 
Potrebujete: Balon, pena za britje , brisača 
 
3. ODPLEŠI TREBUŠNI PLES možna 1 točka 
Pripomočki: ruta za trebušne plese 
 
4. Z ZAVEZANIMI OČMI moraš na dotik prepoznati različna sadja: Banana, jabolka, 
korenje in z usti prepoznati stvari Jagoda, čokolada, lizalka lulček ;)  
… možnih 6 točk 
 
 
 
 



Vmes še mal šova z torto:  
Prinesemo torto ali mafinčke, cupcake, ko še ima vedno zavezane oči in jo naj 
poliže-okusi in pove kaj naj bi to bilo? Potem pihanje svečk in želje,.... 
 
5. PRIPRAVA NEVESTE možni 2 točki 
sama si mora pripravit poročno obleko: 
Potrebujete: Zavese, škarje, šivanka, sukanec in spenjač, ličila žive barve. Namazat se 
moraš brez, da se gledaš v ogledalo. Po uspešnem oblačenju ji damo darilo - 
Nataknemo tiaro in lento (lahko kupite na spletu, Tedi,..), da bo popolna bodoča 
nevesta!  

 
6. Nato se sprehodimo po mestu delit vrtnice ali pecivo v obliki lulčka za 
prispevek h dekliščini, da bomo imele kaj za pit ;) možna 1 točka ali jih proda ali ne 
 
7. Ustavile se bomo tudi na bencinski, da bo počistila vsaj 3 stekla na avtomobilih 
za prispevek k dekliščini. Možne 3 točke  
V primeru slabega vremena pobriše mize ali okna v lokalu,...lahko mize, kjer so 
stranke in jih prosi za prispevek…in seveda da vidimo če zna čistit ,.. ;) 
 
Vrnemo se nazaj v lokal, kjer je dekliščina in nadaljujemo s programom: 
 
9. Zapeti moraš vsaj eno pesmico in pokazati zraven kako boš uspavala moža na 
enem kandidatu,.. možna 1 točka 
 
9. Kako boš očarala moža z erotičnim plesom – odpleši nam »striptiz« iz starih 
oblačil in nato dobiš nova sexy oblačila - spodnje perilo in lističe vrtnic z dišečo 
svečko za vročo poročno noč, v katera se preoblečeš > možnih 6 točk   
 
10. Za konec pa ti poklonimo lepo darilo npr. Scrapbook set LOVE , ki mu lahko 
dodate personalizirano vrednost slikco iz dekliščine in podpise vseh udeleženk, ostale 
slikce pa bo bodoča nevesta sama prilepila ali poročne ali pa ljubezenske fotografije 
do poroke J  
 
ZAKLJUČEK  
Draga _____________________,  
Ugotavljamo, da si na poroko temeljito in zbrano pripravljena, da boš obdržala 
žensko besedo in ohranjala zgleden zakon. Zato ti podeljujemo časten 
CERTIFIKAT-DIPLOMO (lahko kupite na spletu) za uspešno opravljen preizkus ! 
 
Darilca lahko najdete po akcijski ceni brez ptt stroškov v mesecu juniju 2016 > 
www.srečna.si  


