
Dragi sošolci, 

Pazite nase in upoštevajte varnostne ukrepe da se bomo lahko kmalu spet videli. 

Lep pozdrav Max 

 

Pozdravljeni dragi sošolci in sošolke 

Upam,da ste vsi zdravi in da upostevate pravila da ostajate doma. Vse vas pogresam upam, da vse hitro 

mine in da se v kratkem casu vidimo. 

Lepo vas pozdravljam. 

Vas sošolec Sanin 

 

 

 

 



Dragi sošolci in sošolke! 

Zelo vas že pogrešam in upam, da se bomo kmalu videli. 

Ostanite zdravi! 

Ula Ribič Ferlic 

 

 

 

Dragi sošolci! 

Upam da ste zdravi in da čim več časa ostajate doma. Komaj čakam,da se kmalu vidimo. 

Ostani doma. 

Lep pozdrav od Neota! 

 
 

Draga Iva in Nina, 

Upam, da se imata lepo v karanteni,in upam, da vama ni preveč dolgčas,ter da se imata lepo z 

družino. 

Zelo vaju pogrešam in komaj čakam,da se vidimo. 

Lp. Elena M. 
 



Dragi sošolci! 

Želim vam, da vam ne bi bilo dolgčas in da se nebi okužili novega virusa. 

Upam, da se zabavate in igrate z družino in da se kmalu vidimo. 

Sošolec Filip 

 

Dragi sošolci. 

Zelo vse pogrešam in komaj čakam, da se spet začne pouk. 

Gregor 

Dragi sošolci! 

Sporočam vam, da sem dobro. Dopoldan delam za šolo, ob popoldnevih pa hodim na sprehod k reki 

Kokri. Pogosto tudi tečem. Veliko se igram družabne igre z družino in kuham. Upam da se imate dobro 

tudi vi in da se kmalu vidimo. Najbolj pogrešam športno in druženje med odmori. 

Da bodo tudi vaši dnevi bolj športni, vam pošiljam posnetek o pingvinih in čaju. 

https://www.youtube.com/watch?v=fICaJutR5z0&t=2s 

Ta ples lahko poskusite tudi doma. 

Lepo vas pozdravljam, vaš sošolec Vid 

 

Pogrešam vas vse, 

upam, da zadovoljni ste s tem kar imate, 

da pri zabavi konca ni in da staršem mir date. 

Iva 

Dober večer učiteljica,sošolci in sošolke!  

Pišem vam od doma, saj poznate situacijo, ki se dogaja trenutno pri nas. Meni je zelo dolgčas, čeprav vse 

naredim za šolo tako kot prej vendar vas pogrešam in komaj čakam, da vas vidim. Zato vas prosim , da 

ostanete doma,čeprav morajo nekateri delati tako kot moja mamica. Upam, da se kmalu snidemo in 

ostanite zdravi še naprej. 

Lep pozdrav Katarina Hrovat 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fICaJutR5z0&t=2s

