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HEJ, VEZALKA!
Skozi naloge v tej knjižici boš ugotovil/a, da nisi Vezalka samo zato, ker
Vsako dejanje, moje in tvoje, vpliva na ljudi in na okolje. Tudi nate.
Vse je povezano.
Skupaj smo boljši!!! Povezuje nas skrb za planet in za ljudi.
Tudi ti, tvoji sorodniki, prijatelji in vsi, ki te obkrožajo, pa tudi
Vezalkarji HUBERT, VOJKA, COFI, URBI, HOLDI.

HUBERT

VOJKA

COFI

URBI

HOLDI

1.

HUBERT POTREBUJE TVOJO POMOČ
POMAGAJ HUBERTU. POVEŽI SLIČICE ODPADKOV Z
USTREZNIMI ZABOJNIKI.

Kaj misliš, kako bi lahko ponovno uporabil
odpadke, ki si jih povezal? Tudi na ta način
Vezalke in Vezalkarji probleme spletemo v
rešitve. Pomisli, kako iz zamaškov narediš
kipec, iz prtičkov umetniško sliko.

Niso vse stvari za v
smeti. Nekomu lahko
rešijo skrbi.

KATERI ODPADEK BI LAHKO KORISTNO UPORABIL?
IDEJE ZAPIŠI IN JIH DELI S PRIJATELJI.

HUBERT
Hubert je urejen in ve,
kako se stvarem streže.
Je molčeč, a kadar
spregovori, so njegove
izjave vedno na mestu,
saj zna ločiti dobro od
slabega. Odgovornost
do okolja mu je bila
položena v zibko.
Navdušuje ga čista in
urejena okolica. Vse,
kar je slabo, spreminja
v dobro, nekoristno v
koristno. Njegov skriti
talent je, da zna iz
navidezno neuporabnih
stvari ustvariti
praktične pripomočke.

2.

Z IGRAČAMI NI NIKOLI DOLGČAS
Dolgčas je brez njih. Brez skrbi. Niso vse imenitne igrače drage.
Najboljše so tiste, ki jih lahko narediš sam iz materialov, ki bi jih
drugače vrgel stran. Pred seboj imaš različen odpadni material, ki
bi ponavadi romal v koš. Ker ti Hubert vedno rad pomaga, je narisal
načrt, kako narediti lutko iz na videz neuporabnih stvari.
STARE NOGAVICE JE UPORABIL ZA TRUP, GUMBE ZA OČI IN VOLNO ZA LASE,
DORISAL JE OBRVI IN LUTKA JE TU. TUDI TI Z ZBRANIM ODPADNIM
MATERIALOM IZDELAJ LUTKO IN S PRIJATELJI PRIPRAVI
LUTKOVNO PREDSTAVO.

SKOZI SKUPNO IGRO SKUPAJ
SPOZNAVAMO SVET, SE
DRUG OD DRUGEGA UČIMO
IN SKLEPAMO TRDNA
PRIJATELJSTVA.

3.

VEZALKIN ZNANSTVENIK
Postani čisto pravi znanstvenik. Saj ni tako težko. Vojka
rada čofota po lužah, a še raje dela poskuse z vodo.
Pa kako smešna imena imajo poskusi: Prestrašeni poper,
Ognjemet, Potujoči mehurčki, Mavrična voda, Zakaj ladja
ne potone.
Pridruži se ji!
Poskuse lahko izvajaš skupaj z animatorjem v otroškem
kreativnem mestu Minicity, lahko pa si jih ogledaš na
spletni strani www.cevko.si/brihtna-buca in jih
delaš skupaj s starši ali prijatelji.
KAJ MENIŠ, KAJ SE BO ZGODILO PRI POSKUSU S
POPROM?
A)

POPER BO ZAKRIČAL “JOJ!”

B)

POPER SE BO ODMAKNIL NA ROB KROŽNIKA.

C)

POPER SE BO SKRIL ZA TVOJ HRBET.

S poskusom preveri, če je tvoj odgovor pravilen.

Pij vodo
iz pipe!

VOJKA
Vojka je večni
otrok. Zabavna
navihanka, ki je še
tako nepredvidljiva
situacija ne spravi s
tira, ima mnogo skritih
in malo manj skritih
talentov. Plesanje v
dežju in divje skakanje
po lužah na primer.
Ali je talent skrit ali
ne, prepuščam tebi.
Vojka spoštuje vodo in
življenje. Pridruži se ji!
Nanjo se lahko obrneš,
ko imaš kakšno
vprašanje o pitni ali
odpadni vodi, saj je
pravi vodni vseved.

4.

VOJKA RAZPLETA UGANKO
“Prvi kapljici sledi druga. Potem še ena in še ena in še …” Mogoče so
kapljice uganka, ali pa skrita pesmica, lahko pa je zgodbica.
POVEŽI KAPLJICE PO ŠTEVILČNEM VRSTNEM REDU. VOJKA JE
PRIŠEPNILA, DA BOŠ SPOZNAL/A JUNAKA, KI TE BO NAUČIL
NEKAJ KORISTNEGA.

Ne samo, da v vodi lahko
čofotaš, tudi odžeja te in
osveži. A to sploh še ni vse!
Voda je eden izmed obnovljivih
virov energije. Če to ni
čarovnija.

POVEŽI SLIKE Z OBNOVLJIVIM ALI NEOBNOVLJIVIM
VIROM ENERGIJE. POTREBUJEŠ POMOČ?
PRIDI V MINICITY IN ODGOVOR BOMO POISKALI SKUPAJ.

OBNOVLJIVI
VIRI ENERGIJE

NEOBNOVLJIVI
VIRI ENERGIJE
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5.

COFI VEDNO POLN ENERGIJE

COFI
Cofi, najmlajši bratec
naše Vezalkarske
druščine, s svojim
objemom osvoji in
ogreje še tako hladno
srce. Rad poskrbi, da se
posamezniki počutijo
sproščeno, sprejeto in
udobno. Kot doma. Ker je
copat, se lahko izmuzne
skozi marsikatero
špranjo ali prag.
Preglavice mu
povzročajo mraz in
neprijazni ljudje. Praviš,
da tebi tudi? Potem si na
pravi poti, da postaneta
prijatelja. Dobra
prijatelja. Pa ne samo
to. V družbi z njim boš
spoznal energijo. Pokazal
ti bo tudi, kako zelo
pomembni za vse nas sta
toplina in toplota.

Cofi je res zlat. Se ti ne zdi?
Zato je pa tudi napisal
Zlata pravila varčevanja z
energijo.

1. V BIVALNIH
PROSTORIH
NAJ NE BO
PREVROČE.

4. OGREVALNIH
TELES SE NE
POKRIVA.

2. OKNA
NAJ DOBRO
TESNIJO.

Ne trati energije po
nepotrebnem. Mislim take,
toplotne, električne, pa
svoje tudi ne, tako, da
se jeziš na primer. Raje
nekoga objemi!

3. PREZRAČUJE
SE TAKO, DA SE
VSAK PROSTOR DO
TRIKRAT NA DAN
ZRAČI NEKAJ MINUT.

5. REGULATOR
TEMPERATURE NI
IGRAČA.

6.

Z URBI V ŽIVALSKI VRT
Urbi ne bi bila Urbi, če se ne bi začela hitro dolgočasiti,
zato prepriča Cofija, da se odpravita na pustolovščino.
Prepriča ga, da gresta na obisk v živalski vrt. Na pot se
odpravita z mestnim avtobusom.
POMAGAJ JIMA UGOTOVITI, KATERA LINIJA PELJE DO
ŽIVALSKEGA VRTA. POIŠČI SHEMO LINIJ.
NAJDEŠ JO V MINICITYJU ALI NA SPLETNI STRANI
www.lpp.si/javni-prevoz/sheme-linij.
SI SE ŽE PELJAL Z MESTNIM AVTOBUSOM? KAJ
POTREBUJEŠ ZA VOŽNJO Z AVTOBUSOM?
A)

ZDRAVSTVENO IZKAZNICO.

B)

KARTICO URBANA.

C)

POTNI LIST.

Tudi odgovor na to vprašanje lahko najdeš v Minicityju.
OD P ELJI SE Z U RBI V SVE TLO PR IHODNOS T

Tam bom hitreje,
kot bi rekel LPP.

URBI
Urbi. Hitra. Točna.
Živahna. Pozna vse
bližnjice v mestu in
ljudem vedno pomaga.
Ne žvižga pogosto, se
pa požvižga, če dežuje
ali sneži, saj vedno
pride na cilj. Tako
zelo kul je. Na pomoč
ti priskoči vsakič,
ko želiš ugodno in
zanesljivo priti do
cilja. Ne mara cincanja
in nekulturnega
obnašanja. Če ga vidi,
se ji kar malo odpelje.

7.

VEZALKARJI Z RAZVEZANO DOMIŠLJIJO
Urbi je prepričana, da bodo mesto, v katerem živi, čez nekaj let preplavili leteči avtobusi.
Vojka meni, da bodo ljudje kmalu živeli v veliiiikih podvodnih mestih. Hubert si takih pretiravanj
ne zna predstavljati, želi si le, da bi bilo mesto vsaj tako čisto, kot je danes in zato pametno
molči. Tako sta Urbi in Vojka ostali pri svojem. Takšni pač sta, brez pretiravanja ne gre. Holdi si
pa misli: “Ah, da bo le po volji meščanov in polno smeha.”

KAKO SI TI PREDSTAVLJAŠ SVOJE MESTO ČEZ 20 LET? NARIŠI ALI NAPIŠI!

POVEZANI SMO
Vojka, Cofi, Holdi, Urbi in Hubert pomagajo tudi Ljubljani, da je lepa
in čista. Pomagamo ji tudi jaz in ti, pomagamo ji vsi. Tako lepa je
zaradi vseh nas. SKUPAJ SMO BOLJŠI.
LAHKO PA BI BILO TUDI DRUGAČE. TE ZANIMA, KAKO? POGLEJ SI
3600 VR VIDEO. PRAVO IZKUŠNJO DOŽIVIŠ Z UPORABO VR OČAL.
PRIČAKUJEMO TE NA VSEH NAŠIH DOGODKIH.

Radi imamo
naše mesto.

HOLDI
Holdi te mojstrsko
reši iz vsake godlje.
Tudi iz tiste najbolj
zapletene. Da je
uganka nerešljiva?
To pa že ne. S svojim
znanjem je Holdi tebi
in okolju res prava
prijateljica. Loti se
vsake naloge.
Če te zanimajo dobre
rešitve, urejeno okolje
in imaš rad ljudi, se
boš s Holdi gotovo
odlično razumel/a.

HVALA,

ker si se družil/a z nami.
Tvoji Vezalkarji!
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Odtisni Vezalkarja, ki ustreza opisu.

(ime in priimek)

Tvoji Vezalkarji!

URBI

HUBERT
VOJKA

HOLDI

COFI

Vezalka si ...

narediš majhen
korak k svetlejši
prihodnosti ...

spleteš v
rešitve ...

e v nov
dan stopaš
samozavestno, ker veš,
da korak za korakom
skupaj spreminjamo
svet!

zelene in strpne
stopinje ...
razmišljanje
vpletaš druge ...
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