
SCENARIJ 

 

SCENA 1: V HIŠI  

Tevž si že zna zavezati vezalke. Tudi poštevanka mu ne dela težav. 

Tevž: » Dva krat štiri je enako  osem, pet krat štiri je enako dvajset. 

SCENA 2: TEVŽ PRIDE IZ HIŠE 

Tevž želi dokazati, da je velik fant, zato se odpravi v šolo, ne da bi počakal sestrico. 

SCENA 3: RAZCEP OB CESTI 

Ve, da na prvem razcepu s sestrico vedno zavijeta desno. Ko se znajde na razcepu, ve da si lahko 

pomaga z rokami. Leva smer leva roka, desna smer desna roka. 

SCENA 4: CESTA BLIZU TRAVNIKA 

Ko pa Tevž hodi po cesti, ki ga vodi mimo travnika, se ne spomni več kam mora naprej. 

SCENA 5: TRAVNIK 

Tevž: »Kje sem?« 

K sreči mu na pomoč priskoči prijazna Ula. 

Ula: »Živijo, ali si se izgubil?« 

Ula: »Se spomniš mogoče kje je šola. Proti severu ali proti jugozahodu, tam kot je Špar.« 

Kaj pa ti ali poznaš smeri neba. Ponovimo jih skupaj. Začnimo s smerjo kjer vzhaja sonce, to je vzhod. 

Sledi mu jug. Nasproti vzhoda je zahod, kjer sonce zahaja. In na sproti juga je sever. 

Tevž: » Proti jugozahodu.« 

Ula: » Aha, proti jugozahodu, potem morava iti v smeri Špara.« 

SCENA 6: HOJA DO PREHODA ZA PEŠCE 

Tako se Tevž in Ula odpravita naprej proti šoli. Kaj je Tevž storil narobe? 

Ula: »Pogledati moraš levo desno in še enkrat levo, poizkusi sedaj.« 

Preden prečkaš cesto se vedno prepričaj, da je varno. Prečkaj jo samo na prehodu za pešce. 

SCENA 7: ZNAK 

Na poti prideta do zelo zanimivega znaka, ki ga Tevž še ne pozna. 

Tevž: »Kaj pa je to?« 

Ula: «To pa je znak, ki pomeni da je v bližini šola.« 

SCENA 8: KRIŽIŠČE S SEMAFORJEM. 

Na poti morata prečkati tudi križišče, kjer varnost označuje semafor. 

Ula: »Veš kdaj moraš prečkati cesto, če vidiš semafor?« 



Tevž: »Ja, takrat ko gori zelena luč.« 

Ula: »Sedaj morava počakati na zeleno luč.« 

Kljub temu, da na semaforju gori zelena luč, je še vedno dobro pogledati levo desno in levo. 

SCENA 9: PRED ŠOLO 

Tako sta Tevž in Ula varno prispela do šole. 

Ula: »No pa sva prišla do šole.« 

Tevž: »Jaaaaa.« 

 


