
Živjo sošolci in sošolke! 

Teden sem preživela za zaprtimi vrati in z družino saj si je mami vzela 

dopust oči pa dela doma. Šolanje na daljavo mi gre kar dobro, ampak sem 

imela težavo z eAsistentom. Tako, da sem nekaj naredila sproti, nekaj pa 

videla šele v petek. Lotila sem se dela in vse naredila, ker je težava z 

eAsistentom že odpravljena.  

Vse lepo pozdravljam. 

                                                                                Nina Hancic 

 

Živjo sošolci in sošolke, 

meni je tole šolanje na daljavo  v redu. Dopoldan delam za šolo, popoldan 

hodim s starši in sestro v gozd ali na bližnji hrib. Prosti čas pa izkoristim 

za  izdelovanje podmornice, gledam pa tudi oddaje na programu History. 

Ostanite zdravi  in upam da se kmalu vidimo 

JAKOB 

 

Živjo sošolke in sošolci! 

Šola na daljavo se mi zdi kar v redu. Čeprav več časa preživim 

v hiši pred telefonom. Sem pa vsak dan zunaj, skačem na trampolinu, 

mečem žogo na koš. Ko pa je bilo slabo vereme, sem cel dan težil mami, 

(ker imamo hišo in vrt) da smo včeraj pravili za žar. 

Ostanite zdravi!                                                    Ivan  

  

 



Dragi sošolci! 

Upam, da ste zdravi! Ker jaz že komaj čakam, da se srečamo v šoli. 

Tole učenje doma mi ni čist nič všeč. Kaj pa vam? 

Ves čas malo zaostajam. Kaj pa vi? 

Veliko sem v moji drevesni hiški. V tem času sem že 3x pekel palačinke. 

Danes ne pozabite voščiti mamicam za dan materinstva! 

                                                                       Lp,Vitan 😎 

 

Dragi sošolci in sošolke, 

upam da ste vsi zdravi in se imate dobro. 

Meni je šola na daljavo všeč, ni pa mi všeč, da sem toliko časa za 
računalnikom. 

Doma pa malo telovadim, hodim na sprehod in pomivam po tleh, ker mi 
mami  teži. 

Komaj čakam, da se vidimo.😀 

Sara  

 

POZDRAVLJENI, 

upam, da ste vsi zdravi. Jaz že res komaj čakam, da se bo začel pouk v 
šoli. Saj doma skoraj ves dan delam za šolo. Poleg tega pa se še manj 

naučim. Kako gre pa kaj vam? 

Kadar ne delam za šolo se igram z mojim mlajšim bratom Žigom. 

Lep pozdrav, ČRT! 



Hojla sošolci,sošolke in učiteljica, 

tale šola na daljavo me ne moti kaj preveč. Večino dneva delam za šolo ali 
pa berem. Z bratom morava skoraj vsak dan (ko je lepo vreme) delati na 
vrtu. 

Lep pozdrav, 

Dan 

 

Živjo, da se javim še jaz. Mi smo zdravi in zelo sem vesela da je tako, ker 

ne bi rada, da se mi ponovi vročina in težave, podobne simptome kot 

korona sem imela cel mesec. Veliko delam za šolo, vsega sproti mi pa ne 

uspe naredit, ker je kar veliko. Pri nas je kar živahno, vse povsod sami 

zvezki ležijo, mami je že čist živčna, ker pomaga vsem trem. Popoldan 

igram PlayStation s prijatelji in vse mogoče stvari. Komaj čakam, da bo 

sonce in bom lahko malo zunaj.  

Lepo se imejte, Nina 

 

Dragi  sošolci , sošolke in učiteljica !  

Meni se zdi šola na daljavo kar uredu ,sicer je več  dela in dlje presedim za 

računalnikom imam useno dovolj prostega časa ,da svoji sosedi ,ki je malo 

starejša in zaradi korona virusa ne more ven sprehodim psa .s kužkom 

Deksom greva v gost ali čez mesto .Ko pridem domov se družim s svojo 

družino.Vas pa tudi zelo pogrešam in upam, da se kmalu vidimo v šoli ! 

 Lep pozdrav,                                                                Pia 

 

 

 



Pozdravljeni sošolci in 

sošolke!?😜                                                                          

Šola na daljavo se mi ne zdi tako težka. Zdaj ko sem toliko doma imam več 
časa, da naredim stvari za šolo. Predvsem pa se mi zdi to bolj sproščeno 
kot je v šoli za šolskimi klopmi. Zelo všeč mi je, da mi zjutraj ni potrebno 

vstati 😫tako zgodaj kot normalno za šolo. Malo dolgčas mi je, ker se zdaj 

ne morem družiti s prijatelji😢😭😿. Počasi pa se mi dozdeva, da življenje 

brez plavanja nima smisla. Vse vas zelo pogrešam in upam, da se čim prej 

vidimo!👦👧Ostanimo doma in bodimo odgovorni👍😷!  Ostanite 

zdravi!!!🌺                                                                          

LP KARIN!😤 😏 😎😉                                   

 

Živjo sošolci in sošolke. 

 Ker zelo zgodaj vstajam imam vso nalogo do 12ih narejeno. Potem se zelo 
dolgočasim, še posebaj danes ker nemorem iti ven ker je mrzlo. Sem malo 
na tablici ali gledam you tube ali filme na svojem računalniku. 

Ostanite zdravi😇                                                    Ivan 

 

Živijo sošolke in sošolci. 

Jaz se imam kar fino doma. Šola na daljavo mi je všeč samo to, da moram 
biti pred računalnikom mi pa ni . S sestrico sestavljava lego kocke in se 
zabavava ko gresta mami in ati počivat. Zato si morava sami pripravit VSE 
!!! Drugače pa vadim še klavir in delam naloge za nauk o glasbi. 

Lepo preživite ves čas dokler se ne vidimo. Ostanite zdravi 😀 in se veliko 

smejte !!  Lp Brina 

 

 



Hola sošolci in sošolke!  

Upam da vam je šola na daljavo všeč in da vam gre dobro. Upam da ste 
vsi zdravi. Meni pa je šola na daljavo kar všeč. Skoraj vsak dan grem na 
sprehod z mamico ali atijem in se nadiham svežega zraka. 

Pa se vidimo v šoli. 

Lp. Lukas Andonoski. 

 

POZDRAVLJENI VSI SOŠOLCI IN SOŠOLKE!!!👱👩 

Upam da ste vsi zdravi in da se imate dobro od kar nismo več v šoli.🕺 Jaz 

se imam kar dobro le malo me preganja šola.✍ Drugače pa se z družino 

večkrat na dan odpravimo na sprehod po gozdu ki je v bližini moje 

hiše.      👨👩👦👱👶Veliko se gibajte!!! 

 L.P. Črt Likozar 😎 

 

Pozdravljeni dragi sošolci! 

Upam, da ste vsi zdravi in veseli. Ta šola na daljavo mi je kar prirasla k 
srcu. Včeraj smo doma pekli palačinke danes greva pa s Črtom v hišico na 
drevesu. 

Lp Vitan😁👍 

 

Živijo dragi sošolci in sošolke.  

Upam da ste vsi zdravi. Meni je šola na daljavo ušeč. Mogoče je malo 
preveč naloge... V prostem času se igram z kužkom ali pa 
pečem. Ostanite zdravi in ne pozabite si umivat roke.  

Lp žana👋 



Živjo dragi sošolci in sošolke! 

Meni je sola na daljavo všeč. Imam ogromno časa za igranje s kužkom. Ker 
sta mami in oči veliko v službi in težko vzameta dopust, sem z bratoma (in 
kužkom!) sama doma. Upam, da ste vsi zdravi in, da se kmalu spet vidimo! 

💕 

Lep pozdrav, Kaja👋 

 

Živjo! 

Zelo vas vse pogrešam. Komaj čakam, da se spet vidimo. Učenje mi 
vzame kar precej časa. Več, kot če bi hodila v šolo. Zato komaj čakam, da 
gremo spet nazaj. 

Drugače sem dobro. Včasih peljem psa na sprehod. Vsak dan se igram z 
mačkom Tomom, ki me lovi in tudi ugrizne. 

Ostanite zdravi. 

LP Sara 

DRAGE SOŠOLKE IN SOŠOLCI!!👦👧 

Upam, da se doma družite vsaj z družino👦👧👨👩, če ne z prijatelji prek 

računalnika. Saj vsi vemo, da je skrivnost sreče najti radost v veselju 

drugege!!!😃😀Ostanite zdravi in se čim več družite,  ko bo šola končana 

prek ekranov SEVEDA!!!😜 

POZDRAVČKI OD KARIN!!😎😍😝 

Živjo vsem, za šolo ⛪ se trudim delati čim več. 📚 Drugače pa če ne delam 

za šolo pa sem na vrtu in sadim 🌱 ali se igram z bratoma. Upam da se 

bomo videli čim prej, ker mi je že dolgčas. Zelo upam da poleti ne bo šole 

in da bomo šli lahko namesto šole na ⛱.  

Lep pozdrav od Eneja    



 

SOŠOLCI IN SOŠOLKE 

Upam da se mate fajn doma in da uživate. Jaz sem se čez vikend zelo 
zabaval z mojima bratoma in ostalo družino. Jaz upam, da se to pomiri 
kmalu ker že postaja dolgčas doma. 

Lepo se mejte, ostante zdravi in bodite doma😉 

 

Pozdravljeni! 

Štirikrat sem šel ven, bilo je zabavno zunaj. Peljali smo psa na sprehod in 
se vozili s kolesom. Notri je pa zelo dolgčas ker nimaš kaj za delat in težim 
mami, da gre v trgovino po makete, da jih lahko sestavim. Šola se mi zdi 
vredu, samo je veliko stvari in ne morem narediti vsega v enem dnevu. 
Naredim tudi kaj čez vikend. Slišal sem se z Danom ker me je vprašal kaj 
je bilo v petek. 

Čakam, da bo bolje, da grem lahko vem. 

Lep pozdrav, Taj. 

 

Zdravo draga učiteljica in sošolci  

Jaz sem večino časa preživel v Bovcu in moram priznati vse kar mi je 

oduzelo dolgčas stran je bila šola. Zdaj razmišljam samo to kdaj se bom spet 

lahko videl s sošolci. Moji starši res zelo ubogajo kar je bilo naročeno iz strani 

države. Zato zdaj sedim tu za računalnikom in pišem vam. Upam da bo 

kmalu bolje ker je res pravi dolgčas tu v Bovcu. No vsaj lahko smo uredili 

naš tabor doli pri soči in ko je padal včeraj mrak sem se odpravil gledat 

kojote. Lahko sem videl njihove majhne mladiče. Upam, da se imate vsi 

dobro doma in da bo tega hitro konec, čeprav te šolske počitnice kar pašejo 

za sprostitev. 

 Ostanite doma in ostanite zdravi. Svit 


