
SCENARIJ DIGITALNE ZGODBE; DVIGNIMO KAMEN 
 

 

SCENA 1 & 2: (Garderoba za preoblačenje, vhod pred šolo: Lucija 
si obuje čevlje in steče skozi šolska vrata) 
MODERATOR: “To je Lucija. Po navadi pa ji rečejo kar Luci. 
Stara je devet let in hodi v 3.a razred. Ima najboljšo 
prijateljico, s katero ob torkih in četrtkih hodi na veslanje. 
Sošolcu Maksu pomaga pri domači nalogi - ” 
 
SCENA 3: (vhod pred šolo: Lucija gre čez igrišče do zajčje 
luknje, kjer je zajkla Pavla) 
LUCI: ”Zajklja Pavlaa! ” 
PAVLA: ”Tukaj sem. ” 
MODERATOR: ” - Ja, to pa je ZAJKLJA PAVLA, ki jo vsak dan 
pospremi na poti v šolo in po koncu pouka nazaj domov. ” 
 
 
SCENA 4: (Igrišče pred šolo: Lucija in Zajklja Pavla se 
ogovarjata… - Zajklja Pavla je žalostna ) 
LUCI: ”Danes pa nisi tako dobre volje. ” 
PAVLA: ” Ne, res nisem. Poglej koliko smeti je na tleh. Mi 
zajci pa potem to jemo-lahko se zastrupimo! ” 
LUCI: ”Jooj, jih grem zdaj pobrat. ” 
(odneseta smeti v koš) 
PAVLA: ”Kako sva prijazni do narave! ” 
(dasta si petko) 
 
SCENA 5: (Prečkanje ceste, Zajkla Pavla in Luicja se ustavita 
preden prečkata, pogledata levo desno levo) 
MODERATOR: ”Stop! Uf, še dobro. Preden prečkaš cesto se moraš 
vedno ustaviti in preveriti, če prihaja kakšen avto. ” 
 
 
SCENA 6: (Gugalnica med drevosoma na igrišču; Lucija in Zajklja 
Pavla se gugata in opazujeta okolico) 
LUCI: ” Kako je prijetno, ko tako pihlja veter. Dobro me 
ohladi, njegov šum pa me pomiri. Glej, ptička! Kako lepo poje. 
Kako je ime tej ptici? Pavla, ti jo zagotovo poznaš. ” 
PAVLA: ”Ja, res je lepo tu v Šentvidu. Seveda, da jo poznam. To 
je moja prijateljica Vrabec. Skupaj z drugami pticami poleti 
živijo v krošnjah dreves. To drevo je Javor. Poglej kako je 
veliko in kakšno krošnjo ima. Zaradi katere se lahko otroci 
poleti gugajo v senci. ” 
LUCI: ”Oo in kako hrapavo lubje ima deblo. ” 



PAVLA: ” Poskusi ga objeti. ” 
(Luci gre objet drevo.) 
LUCI: ” Ne morem ga objeti, ker je že tako velik. Daj, 
poskusiva skupaj. ” 
PAVLA: ”Uspelo nama je. ” 
(Pavla in Luci si dasta petko) 
 
 
SCENA 7: (Travnik; Lucija in Zajklja Pavla stečeta čez travnik) 
 
SCENA 8: (Ribnik, Lucija in Zajklja Pavla sedita ob ribniku) 
(Luci začne škropit vodo naokoli, Pavla se usede na mostiček) 
LUCI: ”O kako bi bilo fino, če bi mi uspelo ujeti ribo kar z 
roko! ”  
(poskuša ujeti ) 
PAVLA: ” Ribe dobro čutijo tvojo bližino in so v vodi zelo 
spretne, hitro pobegnejo. To ti bi uspelo le, če bi imel res 
srečo in zelo hitre prste! ” 
PAVLA: ”Ob ribniku pa je tudi veliko rastlim, ki so posebej 
prilagojene na življenje ob vodi. Ali znaš kakšno našteti? ” 
LUCI: ”Lokvanj, trsje in mogoče tudi ločje. Poglej Pavla, še 
skakači so tu! Oni se lahko drsajo po vodi, kar brez drsalk. ” 
PAVLA: ” Joj kakšno frizuro imam jaz danes. Še dobro  da se 
lahko tako dobro vidim v svojem odsevu v ribniku, da se lahko 
zdaj uredim. ” 
LUCI: ”Joj, nehaj se že s tem obremenjevati. ” 
 (poškropi z vodo, data si petko) 
 
SCENA 9: (Po cesti do podhoda, vmes pride mimo vlak) 
 
SCENA 10: (Podhod, veselo stopata po stopnicah, si žvižgata 
pesem Sreča na vrvici) 
LUCI: ”Stop! Slišiš! Nad nama se  zdaj pelje vlak. V šoli smo 
se učili da se pelje približno 50 km na uro. Pri tako veliki 
hitrosti se vlak težko hitro ustavi. ” 
PAVLA: ”Res je, prav imaš. Ta podhod je varen in še zabaven 
hkrati. ” 
 
SCENA 11: (Na koncu podhoda; zavijeta vsak na svojo stran konca 
podhoda, Lucija zavije desno, Pavla levo) 
LUCI: ”Danes si se pa zmotila Pavla. Pa sej veš, da je dom 
tukaj desno od podhoda. ” 
PAVLA: ”Veš Luci, nisem se zmotila. V mojem trebuščku so že 
devet mesecov mladički, ki komaj čakajo da se skotijo in  
pridejo na plano. In ko bodo prišli, bom morala dobro skrbeti 
zanje in nebom mogla več s tabo hoditi v šolo. Ti pa si že 



velika punca in dobro poznaš to okolico. Zdaj boš hodila sama v 
šolo. ” 
LUCI: ” Malo sem žalostna, a vem da mi nebo dolgčas. Naučila si 
me, da moram biti do narave prijazna, saj je polna majhnih in 
velikih živali, vodnih in travniških rastlin ter polna lepih 
zvokov. Le opaziti jih moraš in kdaj pogledati pod kakšen 
kamen. ” 
(si dasta petko in gresta vsaka v svojo smer) 
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