
LEVO, DESNO, LEVO 

1. KADER:  

NELI: Se usede na tla in si obuje čevlje, vzame šolsko torbo in gre skozi vrata. 

KUŽA: Jo žalostno gleda. 

NELI: Zaklene vrata in se odpravi proti dvigalu. Izstopi iz dvigala in gre skozi izhodna vrata na 

dvorišče. 

2. KADER: 

NELI: Hodi proti šoli. Pri tem prečka most in gre skozi park. Iz torbe vzame čokolado, ko jo poje 

vrže papirček na tla. Na poti sliši žvrgolenje ptičkov. Prečka cesto ne da bi pogledala levo in desno 

ter še enkrat levo in se s tem prepričala, da je cesta prosta. Pride do šole in vstopi v učilnico. 

3. KADER:  

Prikaz šole in njene okolice. 

4. KADER 

NELI: Stopi v razred, pozdravi in se usede za mizo. 

UČITELJICA: ,,No danes se bomo pogovarjali o varnosti v prometu in varovanju okolja. Zanima 

me, če kdo izmed vas ve kako se prečka cesto? Kdo ve? Nihče ne ve? No najprej pogledamo na 

levo, potem desno in potem še enkrat levo. In če ni nobenega potem lahko prečkamo cesto. Kje 

lahko prečkamo cesto? Kdo ve? Na zato označenih mestih z belimi progami, ki se imenuje tudi 

zebra. Kaj pa naredimo s smetmi, kam jih odložimo?'' 

NELI: ,,Na tla.''  

UČITELJICA: ,,Ne, damo jih v smetnjak saj drugače onesnažujemo okolje.'' 

5. KADER: 

NELI: Neli veselo zapusti šolo. Ko pride do prehoda za pešce jo na nasprotni strani ceste že čakata 

mama in kužek.  Ko ju zagleda začne teči, a se tik pred prehodom spomni, da mora pogledati čez 

cesto. Pogleda levo, desno, levo in varno prečka cesto. Pozdravi mamo in kužka in skupaj 

nadaljujejo pot proti domu. 

6. KADER: 

NELI: Pri smetnjaku se ustavi in pobere papirček, ki ga je zjutraj odvrgla, in ga da v koš za smeti.  

,,Boge spominčice,marjetice in regrat, zaradi mene bi lahko še umrle.'' 

7. KADER: 

Nato vodi kužka na povodcu. Z mamo nadaljujeta pot domov. 

NELI: ,,Mami, a veš kaj smo se pa danes učili v šoli?'' 


