
Pozdravljeni sošolci in sošolke!  

  

Prav prisrčno vas vse zelo lepo pozdravljam. Nisem si mislila, da bo prišel tak virus , da nas 

bo vse skupaj ločil od našega skupnega druženja, igrivosti, pogovora in da nismo skupaj v 

šolskih klopeh! Upam, da ste vsi zdravi tako kot jaz in moja družina. Je pa nekaj super, z 

družino smo veliko skupaj, za kar pa v običajnem tempu življenja ni možnosti. Želim si, da se 

čimprej spet vidimo!! 

  

OSTANITE DOMA! 

  

Rebeka Berra  

 
Pozdravljeni sošolci, 

mislim, da smo vsi enakega mnenja, da nam šola na daljavo ni prav pri srcu, saj smo veliko bolj 
navajeni šolskih klopi, ker obdelujemo snov sproti. Če pa res hočemo nazaj med šolske klopi, pa 
probajmo slediti navodilom medicine, saj samo s tem lahko pridemo skozi ta virus. Vem, da nam 
nekaterim šola ni všeč, ampak šola na daljavo pa se mi zdi tudi slaba, ker smo doma in si zaprt v 
sobo in potem še nekateri družinski člani hodijo v sobo, kjer delamo za šolo in s tem nas tudi 
motijo, zato ostanimo doma in naj se zunaj predvsem gibljemo v naravi. 

Lepo se imejte čez vikend! 

Tian 

 
Pozdravljeni, 

v  teh  dveh tednih šole na daljavo ste gotovo že vsi spoznali, kaj sploh je šola na daljavo in da 
ima veliko prednosti, hkrati pa moraš biti zelo discipliniran, saj se snov kar kopiči in kopiči. 

Zanima me kako ste si vi razporedili dneve? 

Jaz se zbudim ob sedmih, nato pojem zajtrk in pripravim vse potrebno, da nekje ob osmih 

začnem s šolo. Kdaj pa vi začnete s šolo? 

Končam nekje ob dvanajstih, nato pa imam čas še za svoje hobije in mojega psa Connyja. 

Zanima me, kaj pa vi počnete v prostem času? 

Kako pa se vam zdi šola na daljavo? 

Meni je super, a še zmeraj pogrešam staro šolo in moje prijatelje. 

Upam, da se kmalu vrnemo spet v šolske klopi, ostanite zdravi in imejte se lepo. 

Lep pozdrav Nara! 

 

 

 

Pozdravljeni sošolci, sošolke in učiteljice in učitelji! 

Na začetku vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja. Učiteljicam in učiteljem se 

iskreno zahvaljujem za potrpežljivo delo z nami. Zahvaljujem se vsem tistim, ki v 

takšnih razmerah uspešno potrpežljivo delajo. Prosim pa vse sošolke in sošolce, da 

ostanemo doma, da ne razširimo virusa. 

            Upam, da se čim prej vidimo v šoli, do takrat pa ostanimo doma. 

Hvala. 



Lp Taj Š. F. 

  

                                                                                                                     Trstenik, 27. 3. 2020 

 

                                                                   PISMO ZA SOŠOLCE 

Pozdravljeni sošolci in sošolke, 

Kako se počutite doma? Jaz sem v redu. To, da delamo doma, mi ni všeč, ker dobimo veliko 

snovi ob različnem času. Sicer naredim vse, ampak še vseeno raje hodim vsak dan v šolo. 

Kako pa gre vam? 

Zjutraj vstajam približno ob sedmih, vendar za šolo začnem delat šele ob devetih. S šolo 

končam pred kosilom ali pa že prej. Približno ob tretji uri gremo na daljši sprehod skupaj s 

psičko Tiso. 

Upam, da se kmalu spet vidimo v šoli. 

Lep pozdrav Matija 

 

Dragi učitelji/učiteljice, sošolci/sošolke. 

Lep pozdrav vsem, upam, da ste zdravi in se držite pravil, ki nam jih narekujejo. 

Kulturni dan je bil malce umirjen, kot če bi potekal v šoli. 

Z mami sva si ogledala Vihar v glavi in Malega Princa v španščini, ker je mamici všeč španski jezik. 

Lepo vas pozdravljam in upam, da se kmalu vidimo. 

 

JAKA S. 

 

Živijo vsem, 

upam da ste vsi zdravi in da vam dnevi doma hitro minevajo. Vse to je za nas nekaj novega, 

saj takega načina šolanja nismo navajeni, vendar se bomo tudi na to počasi prilagodili. 

Prednost je, da imamo več prostega časa in časa za svojo družino. 

Bodite zdravi in ostanite doma, 

Nace 

 

Dober dan😄, 

to pismo je namenjeno vsem sošolkam, sošolcem, učiteljem in učiteljicam. Vsem učiteljem se 

zahvaljujem za potrpežljivost in prijaznost, ki nam zelo prav pride v dani situaciji. Sošolkam in 

sošolcem pa svetujem, da naj ostanejo doma, da preprečijo širjenje virusa. 

Upam, da se kmalu vidimo v šoli, 

Lep pozdrav Filip😄 



 

  

 

Dober dan, 

to sporočilo je namenjeno učiteljem/icam in sošolcem/kam. Zahvaljujem se učiteljem za 

snovi, ki nam jo pošiljate zdaj, ko ne moremo biti v šoli. Vsi skupaj ostanite zdravi in 

izkoristite čas z vašimi najbližjimi. 

Upam, da se kmalu spet vidimo 

Lep pozdrav  

Klara😊 

 


