
 

 

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. 

Lan Pičulin       

 

 

Pozdravljeni sošolci. 

Upam, da te dni počenjate stvari, za katere drugače nimate časa, ker jaz to počnem, 
da mi dan čim hitreje mine in sem čim bolj zadovoljen. 

Ostanite zdravi. 

Leon Tomc                                       

 

Zdravo!  

Iz karantene vam pošiljam lep pozdrav. Upam, da ste vsi zdravi in greste lahko ven na 
zrak, kjer se lahko "preluftate". Poleg tega vam tudi priporočam (kot so vam že vsi), 
umivajte si roke z milom in toplo vodo vsaj 20 sekund. Roke si tudi razkužujte. In pa 
seveda ne pozabite na sošolce/ke, prijatelje. Lepo se bodo počutili, če se boste 
spomnili na njih in jih poklicali. 

Lp Andrej Kovač 

 

Dragi sošolci/ke! 

Upam, da s šolo na domu nimate prevelikih težav in da vam dovolj časa ostane tudi za 
igro. Verjetno vam ni všeč, ker se ne morete družiti na javnih mestih. In še eno 

vprašanje, ali vam je bilo všeč, ko je zapadlo nekaj snega ⛄. Meni je bilo 😀. Upam, 

da se zabavate. 

Nejc Bizjak 



 

Dragi sošolci in sošolke! 

Zdaj, ko ni šole in nismo skupaj vas zelo pogrešam. Upam, da ste vsi zdravi. Ostanite 
doma in pazite nase ter na svoje bližnje! 

Lp, Nika Kalan 

 

 

Živijo prijatelji in učiteljica! 

Upam, da se imate dobro in da dobro preganjate dolgčas. Morda uživate med 
pingvinovim plesom in čajem. Ostanite zdravi in nasmejani. Upam, da se čim prej 
vidimo. Pogrešam vas. 

Lep sončen pozdrav, Andraž Grašič 

 

 

 



 

 

 

 

Dragi sošolci in sošolke! 

Pogrešam naše pogovore med odmori, skupna kosila in klepetanje med poukom. 😊 

Želim vam, da ostanete zdravi in da se kmalu vidimo. 

Nejc Žun😎 

 

Za....Metko Uranič! 

Si prijazna in zmeraj mi pomagaš, ko rabim pomoč. Komaj čakam, da te vidim in zmeraj 
narediš ure gospodinjstva boljše. Imaš tako lepe blond lase, a za razliko od mene, za 
športno nikoli ne pozabiš elastike. Si zelo uspešna tako v šoli, kot na gimnastiki in 
upam, da bo tako še naprej. Si super prijateljica  

Zara Žlajpah 

 

Upam, da se imate lepo in v redu s svojimi starši. Upam, da pogrešate šolo in prijatelje. 
Zelo mi je dolgčas in nimam kaj za delati. Komaj čakam, da se s prijatelji dobimo zunaj. 
Na žalost se je nam košarkarjem sezona končala oziroma so jo prekinili zaradi virusa, 
to je še najhujše od vsega.  

Lp Jusuf Karišik 



 

Pozdravljeni sošolci, 

Upam da se imate dobro, da ste vsi zdravi in da bo to kmalu mimo, da se bomo lahko 
spet videli in družili. Zelo vas pogrešam. Čuvajte se in se kmalu vidimo. 

Lep pozdrav in imejte se lepo, 

Tevž Štular 

 

Živijo Nika! 

Kako si? Jaz se imam lepo, čeprav bi raje hodila v šolo in videla svoje prijateljice 

👭🙋👸. Kako se ti zdi in kako ti gre šolanje od doma 🏫📚💻?  Kaj pa delaš, sedaj ko 

ne smemo nikamor? Ali ste še zdravi? Mi na srečo smo. Ali si si že ogledala 
videoposnetke, ki nam jih je poslala učiteljica? Ali ni to smešno ali čudno, ko je učiteljica 
povedala, da bodo zaprli šole, je večina razreda vriskala, sedaj pa si vsi želimo v šolo. 

Zelo te pogrešam in upam, da se kmalu vidiva. 😛👭🏫 Pozdravi še svojo družino.👪 

Metka Uranič 


