
Kulturni dan, 3. t – SPOROČILA UČENCEV 

 

Dragi sošolci želim vam, da ste zdravi. Hočem da se kmalu vidimo in da se začne šola. Doma se pridno učim in 

pomagam mamici. Po nalogi se igram. S sestrično se kličemo po Skypu in pošiljamo smejkote. Berem knjigo Vso 

o kmetiji. Mami je spekla najboljšo sladico s pudingom in smetano. Veliko hodimo v hribe. 

 

Žan Rogelj 

 

 

Pozdravljeni sošolci in sošolka.  

Kako se počutite doma? Jaz sem v redu. Meni delo doma ni všeč, saj bomo morali šolo vsaj mislim 

tako nadoknaditi?. Sicer naredim vse, ampak še vse eno raje hodim vsak dan v šolo. Koliko imate vi 

časa za igro? Ali gre vam tudi dobro? Zjutraj vstajam približno ob sedmih. Za šolo pa začnem delati ob 

devetih. Predlagam da ste čim več časa zunaj. Upam da se zabavate. Vem da pogrešate prijatelje 

ampak če želimo ostati zdravi moramo pač upoštevati navodila.  Bodite zdravi in veseli ter živahni še 

naprej. Upam da se čim prej vidimo v šoli.  

Lep pozdrav Pavla    

 

 

 

Dragi sošolci, učiteljice, kuhar Blaž in čistilka Saša! 

Upam, da ste zdravi. Zelo pogrešam šolo, pouk in vse vas.  Zato, ker se ne moremo skupaj učiti in biti 
na igrišču. Pogrešam tudi prijatelje. Mi smo zdravi. Ostanite zdravi tudi vi. Upam, da virus kmalu 
izgine in bomo spet skupaj. 

Jakob 3.T 



 

 

Živijo 3.t razred! 

Kako se imate? Kaj delate doma? 

 Jaz zjutraj vstanem ob sedmih, naredim nalogo, se igram s Konijem in opravljam 

gospodinjska dela. Zelo rad si pogledam Izodrom s sestrico Naro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ko bo konec coronavirusa se bomo 

lahko spet družili. Komaj čakam, da bo spet šola, 

da se bomo videli. Adijo ! 

 

                                                         Izak Zelnik, 27.3. 2020                 



 

 

Dragi  sošolci in sošolke ☺  ste v redu?  

Jaz sem dobro. Še boljše bi bilo, da bi bili doma brez nalog.  

Ali se imate doma dobro?   

Te dni bova z atijem postavila trampolin. Včeraj nas je  presenetil sneg – bilo ga 
je ravno toliko, da sva se z Andražem kepala. Kmalu bom dobil bratca ali 
sestrico, ne vem še. Zelo se veselim. 

Lepo se imejte, 

Vaš sošolec Gabriel                  

 



 

 



 

 



 

Mark, 3. t 



 


