
~~~~     Dragi prvošolčki z Ukmarčka, spoštovani starši!       ~~~~ 

 
Škrat nam je povedal o svojih tegobah: 

 

 
 

Škratki so v zadnjih tednih zbirali prepeličja jajčka.  

Ta vikend so jih še posebej okrasili in ozaljšali. 

Nastale so prave male umetnine. 

Poprosili so zajčke, da jih raznesejo najmlajšim škratkom. 

A zajčki so bili zelo hitri, neubogljivi in so tekali po igrišču na Ukmarčku. 

Lovili so se in igrali.  

Nič kaj niso bili razpoloženi za nalogo, 

ki so jim jo zaupali skrbni škratki. 

Ko so jih škratki kregali in lovili, 

so še bolj razposajeno dirkali po igrišču  

in se skrivali v živi meji. 

Nekateri zajčki si niso znali zavezati svojih mehkih čeveljcev in so se spotikali. 

Tako so jih škratki lahko hitro ulovili in se nanje zjezili. 

Pomagali so jim zavezati čeveljce. 

Ko so to videli še drugi zajčki, so se zavedeli,  

da je napočil čas, ko je bilo treba dati šalo na stran 

in opraviti zadano nalogo. 

Takrat so se zresnili in si vsi skrbno pregledali, če so si dobro zavezali čeveljce.  

Urno so se razkropili vsak na svojo pot k svojemu malemu škratku… 

 

 

 
Otroci, upamo, da ste tudi vi dobili kakšno jajce. Mogoče 
čokoladno? 
 
Če ste pozorno poslušali, kaj nam je škrat povedal, ste ujeli, da 
so bili zajčki zelo hitri pri vsem. Pri tekanju, igri in zavezovanju 
vezalk na svojih majcenih čeveljcih… 
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        »V E Z A L K A N J E«    
 
 
Škrat nam je tudi povedal, da so mu škrati pomagači 
poročali, kako  ste vi otroci doma vedno bolj samostojni. 
In kako ste zrasli. Nekaterim je zobna miška odnesla 
kakšen zob. Nekaterim  je še zrasel kak nov zob…  
Povedali so mu tudi, da si nekateri otroci že znajo sami zavezati čevlje z vezalkami. 
 
Za tiste, ki se še trudijo, da bi se tega naučili,  si lahko pomagajo z naslednjo pesmico ... 

 
Najprej pa poslušaj posnetek pesmi.  
Najdeš ga na spletni strani naše šole, pod »Spletno učenje na domu :)« , odpre se ti seznam učnih 
vsebin za 1. razred, nahaja se kjer piše Podaljšano bivanje.  

 

  PESMICA: VEZALKANJE   
(Pesmico sestavila: Teja Pelicon Weber) 

 
ZDAJ MI ŽE ŠOLARJI SMO, 
ZATO ZAVEZATI ČEVLJE  
SAMI ŽE ZMOREMO. 
 Hkrati ko govorimo verze pesmice, izvajamo določene dele zavezovanja vezalk.  
Tako istočasno krepimo fino-motoriko in govor ter koordinacijo. 
 
KRIŽ KRAŽ,  
(vezalki prekrižamo) 
ČEVELJ NAŠ, 
(eno vezalko prepognemo in potegnemo skozi luknjo) 
ZAJČEK, DAJ UŠESEK MI POSODI, 
(naredimo ušesek – en del pentlje) 
DA ZAVEŽEM GA OKOLI. 
(drugo vezalko peljemo okoli ušeska – pentlje) 
BRŽ SKOZˇ LUKNJICO POTEGNEM, 
(drugi del pentlje ozirom ušesek potegnemo skozi luknjo) 
DA UŠESEK NE POBEGNE. 
(potegnemo in z obema rokama učvrstimo) 
 
ŠE DRUGI ČEVELJ SI OBUJEM, 
PRI TEM PRAV NIČ NE ZAVLAČUJEM. 
(obujemo drugi čevelj) 
 



Ponovimo od prej: 
KRIŽ KRAŽ, ČEVELJ NAŠ… 
 
KRIŽ, KRAŽ, 
ČEVELJ NAŠ. 
LEVO, DESNO, 
OBUT JE VSAK. 
 
ČESTITAMO! USPELO TI JE! 
 
Tvoj nevidni prijatelj škrat je zagotovo opazil tvoj trud … 
Ptičica nam bo  povedala, kako ti je uspelo … Ali pa nam bo to mogoče zaupal škrat … Še najbolj pa 

se bomo razveselili, ko nam boš pokazal-a na ukmarčku kako si znaš zavezati vezalke   
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ZA KONEC PA ...  
 
Dragi otroci, čeprav vas pogrešamo, smo v mislih z vami ...  
Prijeten nov teden vam želimo in komaj čakamo, da se spet 
vidimo!  

 
Prisrčno vas pozdravljamo učitelji podaljšanega bivanja 1. razreda: 
 
Teja Pelicon Weber ~ Boštjan Bonin ~ Gordana Pavlović 


