
Pozdravljeni sošolci 

Zelo se imamo lepo z družino v karanteni, Igramo se različne (iste) družabne igre. 

Ter jemo odlično hrano. Upam, a se čim hitreje vidimo v šoli. 

Lep pozdrav, Jaša 

 



1. Dragi sošolci, sošolke in razredničarka, 

 

Pozdravljam vas in vam želim še naprej srečne, vesele in predvsem zdrave dni. 

 

                                                                                                                          Učenka TIA PODGORŠEK 6.Č 

 

2. Živjo , kako ste? Jaz sem uredu . Čeprav imamo vsak dan veliko dela za šolo ne mine dan , da nebi 

pomislila na svoje prijatelje. Najbolj pa si želim , da se bomo trudili po najboljših močeh, da bomo 

prijazni drug do drugega.  

Sara Mirošničenko, 6.č 

 

3. Moje sporočilo sošolcem: Upam, da ste vsi zdravi in da bo tako tudi ostalo, seveda pa komaj čakam, da se spet 

vidimo v šoli.  
 

Taira Maja Podjavoršek, 6.č 

 

4. Živjo 

Ostani zdrav jaz sem v redu 

Lp.Cene.  

 

5. Sošolci in sošolke! 

Zelo vas pogrešam in upam, da se zelo kmalu spet vidimo v šoli.📚🤗 Upam, de se imate lepo in vam ni nič 

dolgčas.😁🐕  

Uživajte! 

Lep pozdrav, 

Brigita 

 

 

6. Od Oskarja za Urbana. 

 

Upam da se imaš lepo in da ti gre delo od doma dobro. 

Upam tudi da se ne dolgočasiš saj se ne smeva družiti ter da se bova kmalu lahko. 

Za delo od doma se še naprej trudi po svojih najboljših močeh. 

 

 

tvoj prijatelj Oskar. 

 

 

 



7. Dragi sošolci, sošolke in učitelji. Zelo vas pogrešam, upam da z lahkoto prenašate to situacijo 

in, da se kmalu vidimo. Do takrat vas pa prav lepo pozdravljam. Ostanite zdravi. Si pišemo in se 

kličemo. 🙈 

Maja 

 

8. Živjo sošolci in učiteljica Zala! 

Upam,da ste zdravi, da se imate fino in da ostajate doma. Jaz sem zdrava . Delam za šolo, s starši pa se igramo 
družabne igre.Upam da se kmalu vidimo. 
Ana 

 

9. Dragi sošolci in sošolke, 

zelo vas pogrešam. Tu doma je preveč bedno in dolgočasno, bi se raje videla v šoli, kot pa po računalniku, s tem 
da se tukaj sploh ne vidimo. V moji družini smo vsi zdravi, in se držimo navodil, ki se jih moramo. 
Danes sem si pogledala predstavo Vihar v glavi in Malega princa v španščini. Videoposnetka sta mi bila zelo 
všeč. 

Upam da se čim prej vidimo v šoli.😀 
Lp. Tinkara 

 

10. Draga učiteljica, sošolke in sošolci! 

 

Sporočam vam, da smo jaz in moja družina zdravi. Upam, da ste tudi vsi vi in da se kmalu vidimo v šolskih klopeh. 

Vse vas pogrešam!!! 

 

Lep pozdrav 

 

Laura Dovjak 

 

11. Dragi sošolci in sošolke ! 

 

Upam da ste zdravi,in da dobro preživljate te težke čase. Upam da se čim prej zopet vidimo.  Ostanite zdravi. 

 

Žan 

 

12. Pozdravljene moje sošolke in sošolci in razredničarka,  

jaz sem zdrava, ampak nimam veliko časa. Nekaj časa porabim za šolo, nekaj za vaje za balet.  

Jaz vas že zelo pogrešam in upam da se kmalu vidimo v šolskih klopeh. 

Lep pozdrav, Žana 😎 

Dragi moji sošolci in sošolke, 
 

rada bi vam sporočila, da že ena majhna pozitivna misel lahko spremeni cel dan. Zelo bi si želela, da bi bila z vami 
v šoli, ampak se moramo sprijazniti z šolanjem na daljavo in da ko bomo ponovno skupaj bomo vse težave lažje 
premagovali.  

 

Ostanite zdravi, vaša sošolka Žana. 👍 

 



13. 

 

 

14. Preživi lep vikend z svojimi najbližnjimi 

Maks 


