
Živjo vsi skupaj, tukaj David. 

Zelo vas vse pogrešam in pogrešam šolo. Komaj čakam, da se spet 
družimo v šolskih klopeh. 

Šola na domu ni tako zanimiva kot naša šola v Goričah. 

Lp 
Ostani doma 

 
Ojla, Lovro tukaj. Danes (v soboto) je bil tako lep dan, da sva bila z Brino celo 

popoldne zunaj na našem vrtu. Šli smo tudi v gozd in bil sem zelo vesel, saj sem 

našel kar štiri gosenice! To je moj novi rekord :) Upam, da se imate tudi vi lepo, 

čeprav moramo biti ves čas doma. 

 

Pogrešam vas …  

           Lovro Grčar  

 

Kaj sem spoznal v zadnjih dneh korone? 

*da imam v omari ogromno igrač 

*da marsikaj lahko naredimo sami (kruh, sladoled, sirovi štruklji…) 

*da je odlično cel dan preživeti s starši in sestrico. 

   Iti na izlete po okoliških gozdovih. 

   Koliko novih poti in kotičkov smo odkrili. 

Moji prijatelji sošolci! 

Vsaka stvar se zgodi z razlogom.  

Verjetno se bomo tudi iz te krize nekaj naučili. 

Upam, da čim prej pridemo na stara pota, v ustaljene tirnice življenja 

OSTANITE DOMA. OSTANITE ZDRAVI. 

Vaš Štefan 

 

Živijo. 

Kako ste? 

Jaz sem uredu in zdrav vsaj upam. Upam ,da ste zdravi tudi vi? In da zdravi ostanete 

še naprej. 

Želim si ,da se kmalu vrnemo v šolske klopi. 

Lep pozdrav vsem tudi moji učiteljici Jani. 

Lep pozdrav Erazem 



 

 

 

 

 



 

Živijo sošolci in sošolke! 

Zelo vas pogrešam, najbolj žalosten sem, ker se ne moremo igrati med odmori. Rad 

vas imam. Komaj čakam naše glasno pogovarjanje, igro spomin in osla. Veselim se, 

da se bomo lahko spet igrali nogomet. Vesel sem tudi, ko skupaj jemo kosilo in 

hodimo na avtobus. Bodite zdravi in veseli. Vse dobro želim tudi učiteljici Jani. 

Upam, da se kmalu vidimo.  😊 

Lovro Šavs, 4.g 

 

Živijo sošolci in prijatelji! 

Kako ste kaj? Upam, da se imate doma lepo in da ste vsi zdravi. Jaz 

sem dobro. Čez teden najprej naredim vse za šolo, potem pa uživam z 

družino, sestavljam lego kocke, gledam televizijo, igram igrice, mami me 

uči kuhati, vsak dan pa grem tudi pred hišo in se igram z žogo ali se 

gugam na gugalnici. Enkrat sva s sestro imeli piknik na travi za hišo. Z 

mami greva včasih sami na sprehod v gozd. Pogrešam vas, predvsem 

pogrešam odmore in ko se gremo družabne igre ali ko igramo nogomet 

ali košarko. Če vam je dolgčas, vam priporočam, da igrate družabne 

igre z družino ali izdelate kaj lepega za starše ali pa prijatelje in jim to 

podarite, ko se spet srečamo. Upam, da kmalu. Do takrat pa se imejte 

lepo in ostanite zdravi. 

Pozdravlja vas Lana.  

 

 



 


