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Želim vam prijetne pozdrave in veliko sreče. Imejte se lepo ter 

ostanite zdravi. Veliko se gibajte in sene družite. Seveda pa 

tudi pomagajte staršem. 

 

Lp. Kaja Žagar😃😺 

 

 

 

 
 

 

 

Drage/i sošolke/sošolci, 
želim vam veliko zdravja, še posebej sedaj. Upam, da se kmalu spet 
srečamo v šolskih klopeh. 

Za malo zabave pa vam pripenjam smešnico 😊 
Rebeka 
  
https://webmail.arnes.si/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=3068

0&_token=ZWRnwtDwzDbFkPKGe6ep3UziPLxfApce&_part=2 

(Priporočam, poglejte!) 

 

 

 

 



Živjo sošolci. 

 

Kako ste? Jaz sem dobro. Pogrešam vas ter učitelje in učiteljice. 

Zelo mi je dolgčas, saj se ne morem družiti z vami. Poskušam 

se zamotiti s telefonom ter drugimi igrami.Tudi na šolske 

obveznosti ne pozabim. Upam, da ste vi zdravi. Jaz trenutno 
sem.Trenutna situacija z Corona virusom se zdi zelo grozljiva, 

po vseh novicah koliko ljudi je že umrlo in kaj nas še čaka. Pa 

tudi, ker ne želim, da bi med poletnimi počitnicami hodili v šolo. 

Upam, da vse težave čim prej minejo in se življenje spet začne 

odvijati normalno. 

Ostanite zdravi! 

 

Lep pozdrav, 

 

vaš sošolec Gaber 

 
 
 
Zdravo. 

Doma se počutim kot, da  sem v zaporu, ki mi veliko dovoli. 

Sem zdrav in kar vesel.  

Malo pogrešam zunanji svet. Pogrešam vas sošolce, prijatelje, 

učiteljice in učitelje.  

Doma gledam TV, se igram z lego kockami in igram video igre 

na svojem telefonu. 

Kako pa ste vi? Kaj pa vi počnete doma? Ste zdravi? 

Jaz upam, da Korona virus mine čim prej in da spet normalno 

zaživimo.  
 

Vaš sošolec Brin 

 

 

Domišljam si, da je karantene že konec. Že spet se je začela šola in vsi 

smo veseli in pomladno razpoloženi. Nekateri negajajo, nekateri se 

smejejo, nekateri se jokajo, vsi pa se lahko družimo. 

 

Pogrešam vas, Lucija. 

 



Dober dan! 

Vsem želim lep kulturni dan. Upam, da bo vsak našel filmček, ki mu bo 
všeč, in se bo ob njem pozabaval. Čeprav je v teh časih vsem težko, 
upam, da si vsi najdemo dejavnost, ki nas bo razveselila in nam 
polepšala dan. V šoli je res lepše, ker vidimo prijatelje in slišimo razlgo 
učne snovi, vendar se moramo potruditi da bo vsem čim lažje. 

Lep pozdrav Klara :) 

 

 

 

Lepo je doma, a vseno je fino biti v šoli kjer je vse bolj zabavno. 

Lep pozdrav Liza😎 

 

 

Dragi sošolci in sošolke upam da boste ta kulturni dan preživeli čim lepše 
in na čim boljši način.Upam da vam doma ni tako zelo dolkčas.Čim bolj 
se čuvajte da ko se bodo šolska vrata odprla  bomo kot cel razred 
prišli  v šolo.  

lep pozdrav Ian!!!! 

 

 

Dragi moj 6.e   

Pogrešam vas. Pogrešam vaše kukanje iz učilnice, ko čakate name. 
Pogrešam vaš smeh, vaš prepir, nepobrisano tablo, razredne natečaje, vaše 

zvezke, ki šelestijo v klopeh. Pogrešam vaše pozdrave, vaše nasmehe… 

Upam, da se kmalu vsi in zdravi srečamo … in obljubim, da vas bom manj 

kregala. 😊 

razredničarka Mojca Avguštin 

 


