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

Škrat nam je zaupal: 

 

Nekoč sta tu na hribčku, ko še ni bilo šole in igrišča ... 

Takrat so tu rasla drevesa, grmovje in prosto letale raznolike ptice … 

… tu živela dva mala palčka … 

Ker je eden vedno nosil rdečo suknjico in rdečo čepico na glavi, 

se ga je prijelo ime Rdeči palček. 

Drugega pa so vsi klicali Rumeni palček, 

saj je bil oblečen v žuto rumeno jaknico 

in na glavi vedno imel žuto rumeno kapico ... 

 

Rdeči in Rumeni palček sta bila najboljša prijatelja 

palčka na svetu. 

Če se kak dan nista videla, sta se prav pogrešala.. 

 

Tako se je nekega dne, ko je vzšlo Sonce na nebu nad 

morjem, rano zjutraj v svoji rdeči hišici prebudil 

Rdeči palček. 

V naglici je pozajtrkoval, saj so 

ga zunaj vabile ptice s svojim petjem,   

striček veter ga je vabil s svojo svežo sapico. 

Boter morje se mu je vabeče in šumeče oglašal. 

Tako je Rdeči palček odprl vrata svoje hišice TAP, 

stopil iz hišice TAP, 

zaprl vrata svoje hišice TAP, 

in se odpravil na pot, na obisk k Rumenemu palčku. 

Tako je šel gor po hribu in dol po hribu in gor po hribu in dol po hribu 

in prišel do hišice Rumenega palčka. 

Potrkal na vrata. Tok, tok, tok. Nič.  

Še močneje potrkal. Tok, tok, tok. Nič. 

In še močneje potrkal. Tok, tok, tok. Nič … 

 

Verjamem, da želiš slišati celo pripoved. Zato prisluhni posnetku.  
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.  

 
Palčka sta najprej slišala zajčka, ki je pel pesmico, ki jima je bila 
zelo všeč (Jakob Jež: Zajček), pa sta si jo palčka prilagodila 
zase … 
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ZA KONEC PA ... 
 
Prvomajski prazniki so mimo. Nastopil bo še en teden učenja na daljavo. 
Tako kot vi stiskate vaše palce – palčke v pesti, tako tudi mi učitelji 
držimo pesti, da se kmalu vidimo … 
 
Prisrčno vas pozdravljamo učitelji podaljšanega bivanja 1. razreda: 
 
Teja Pelicon Weber ~ Boštjan Bonin ~ Gordana Pavlović 


