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Včeraj • 26. 3. 

M 
17:25 
Manca Čadež 
Sreča je srečati prave ljudi in to ste moji sošolci ter učiteljica prav vi. Želim vam veliko zdravja, 
nam učencem pa še novega znanja. Veliko se smejte, saj nas nasmeh nič ne stane. 

Vaša Manca 

Karina Lynn Bogoev 
Dragi sošolci,sošolke in učiteljica, 

kljub temu da smo v karanteni upam da se imate lepo in da ste zdravi. 

Pazite nase in na svojo družino. 

Ostanite zdravi 

Karina. 

Tara Dimitrijević 
Drage sošolke in sošolci ter učiteljica Jerneja, 

vse vas zelo pogrešam in komaj čakam da se zopet vidimo v šoli 😀 

Želim vam veliko zdravja, potrpljenja in veselja ! 

Vaša sošolka Tara 

Matic Klančar 
Pozdravljeni vsi iz 5.f in učiteljica! 

Danes sem se prav zabaval ob ogledih predstav in filmčkov. Drugače pa pogrešam sošolce. Ko 

sem pletel zapestnico, sem zanjo navdušil tudi svojo sestro. 

Upam, da se imate lepo in da ste zdravi.  

Bine Praček 
Zivjo solšolci,sošolke in učiteljica . 

Upam da ste vredu in, da vam ni dolgčas ker meni sploh ni. Zelo vas pogrešam in upam, da 
se spet kmalu vidimo. 

Želim vam, da se imate še naprej lepo in ostanite zdravi. 

Bine 

Ivona Simionova 
Dragi sošolci, sošolke in učiteljica  

Upam, da se v temu času ko smo doma imate s svojimi domačimi lepo, upam da ste vsi zdravi in 
veseli.  

Upam da se kmalu zopet vidimo🙂 

Ivona. 

Včeraj • 28. 3. 

J 



9:54 
Jerca Miklavčič 
Drage sosolke in sošolci ter uciteljica  

Upam da ste zdravi in da lepo prezivljate cas doma 

Jerca 

Maks Kern 
Dragi sošolci, sošolke in učiteljica Jerneja. 

Upam, da se v tem času, ko smo v karanteni, s svojo družino igrate tudi kakšne zanimive 
družabne igre. Pri nas doma imamo večdnevno tekmovanje v igri enka.  

Mislim na vas, bodite lepo in predvsem ostanite zdravi.  

Maks   

M 
12:44 
Maj Gasser Stankovič 

Dragi sošolci in sošolke ter učiteljica Jerneja. 

  

Upam, da se imate dobro in da ste v redu. 

Ravno je posijalo sonce, ki vas bo upam, da tudi malo pogrelo. 

Uživajte na soncu in ostanite zdravi.😄 

  

Maj 

Juša Bizjak 
Dragi  sošolci in sošolke ter učiteljica Jerneja , 

upam da ste zdravi in veseli .😎 Upam da se imate lepo.😄 

Zelo vas pogrešam!😣Upam da vam gre delo za šolo.📖 

Juša. 

 

 

 


