
Želim vam prijeten in sproščujoč dan. Bodite skupaj z družino.  

Ostanite zdravi! Magdalini Justina Samelis 

 

Pozdravljeni vsi! 

Upam, da ste vsi zdravi in da bomo čimprej vsi prišli nazaj v šolo. Daša Ivanovič 

 

Pozdravljeni vsi sošolci ! 

Pogrešam naše odmore v šoli, ko smo se skupaj zabavali. Želim vam lep dan še 

naprej in da se kmalu vrnemo v šolo. 

Ostanite zdravi ! Nejc Urbanc 

 

Ostanite zdravi, bodite prijazni drug do drugega in imejte radi svojo družino.  

Ožbej Zupan 

 

Pozdravljeni vsi, še posebej učiteljica. Zanimivo gradivo smo dobili za kulturni dan. 

Ogledal sem si Vihar v glavi, saj poznam režiserja Primoža Ekarta, ki je legenda (nosi 

zanimive majice in ne mara telefona). Puberteniški možgani zanimivo delujejo, še 

posebno v karanteni so odnosi z nami zelo na preizkušnji, saj toliko časa nismo 

vajeni biti skupaj doma. Kmalu nam bo začelo iti vse to na živce, ker ne moremo ven, 

šola na daljavo, pospravljanje sobe ... Mladi mislimo eno, starejši razumejo drugače. 

Rajši imam avanture in plesne vaje, treninge. Tudi v drugi predstavi Ko Pop sreča 

klasiko mi je bila vsebina predstavljena na zanimiv glasbeni način, še posebej mi je 

všeč Jan Plestenjak. Rad gledam pa tudi tudi slovenske uprizoritve in komike na 

youtube. Upajmo, da naše mladosti ne bo preveč zaznamoval Koronavirus - Covid 

19. Bodite nasmejani, zdravi in imejte ravno pravi vihar v glavi.  

Lepo vas pozdravljam! Peter Škofic Zagoričnik 

 

Pozdravljeni vsi,  

želim vam lep dan še naprej in ostanite zdravi. Nika Kržišnik 

 

Pozdravljeni vsi! 

Upam, da se imate dobro kljub virusu ...            

Ostanite zdravi in lepo se imejte.😁 Manca Bratkovič 

 



 

 

ŽIVJO! 

Upam, da se kljub virusu počutite dobro. Nikoli si nisem mislila, da bom kdaj to rekla, 

ampak res pogrešam šolo. 😅 Pogrešam naše odmore in ure. Kljub temu da kdo 

komu kdaj zateži, mislim, da se kar dobro ujamemo. Pogrešam tudi naše hece. 

Čeprav so včasih lahko nadležni, se ob njih vsi nasmejimo. Prav tako pa si nisem 

mislila, da bo učenje v šoli lažje od učenja doma. V šoli lahko malo bolj podrobno 

izveš o snovi, ki jo jemlješ. Medtem pa te doma nima nič skrbeti, da boš vprašan 😉 

(ampak se moraš še vedno učiti). 

 Nočem preveč dolgoveziti, zato se lepo imejte in se veliko smejte.😁 Patricia Vukotić 

 

Pozdravljeni! 

Tudi jaz že pogrešam naše skupne odmore😁. Lep vikend in ostanite zdravi! Jure Krč 

 

Pozdravljeni Vsi sošolci in sošolke! 

Zelo Vas pogrešam. Upam, da se kmalu vidimo. Veliko zdravja in veselja Vam želim 

še naprej. 

Lep pozdrav, Alina Jamšek 

 

Živjo! Upam, da ste zdravi in lep dan se naprej😊. Alina Paternoster 

 

Pozdravljeni vsi!  

Pogrešam naše skupne odmore in druženja na hodnikih in zabave v razredih. 

Lep vikend in ostanite zdravi, dokler se ponovno ne vidimo. Sandro Ivanić 

 

Pozdravljeni! 

Upam da ste zdravi in se dobro počutite. Nikoli še nisem pogrešal šole, ampak zdaj 

jo že malo, sploh pa naše odmore v avli😉. 

Ostanite zdravi še naprej in lepo se imejte! Filip Repič 

 

 

 



Pozdravljeni! 

Zdravje je kot denar, nikoli ne bomo imeli prave predstave o njegovi vrednosti, dokler 

ga ne izgubimo. Ostanite zdravi!  Katrina Žganec 

 

Pozdravljeni! 

Upam da ste zdravi in ste dobre volje! Držite se skupaj, da bomo premagali to. In 

ostanite zdravi! Petra Markelj 

 

Živjo 

Upam, da ste zdravi? Jaz sem. 

Želim, da se to kmalu neha in da se ponovno spet vidimo. 

Lep in zdrav pozdrav vsem. Ažbe Haklin 

 

Pozdravljeni vsi! 

Upam da ste vsi v redu. Želim vam lep dan še naprej in ostanite zdravi! Klara Klančar 

 

Pozdravljeni! 

Upam, da ste zdravi in ste vsi v redu. Komaj čakam, da se vrnemo v šolo. Se vidimo.  

Pina Savnik 

 

Pozdravljeni! 

Upam, da ste vsi zdravi in dobre volje!  Pogrešam naše odmore, ure, zadrževanje v 

avlah😅 itd. Upam da se kmalu spet vidimo. Miloš Peternel 

 

Pozdravljeni vsi! 

Upam, da ste vsi zdravi in nasmejanega srca. Še veliko dni je pred nami, a upam, da 

se čim prej vrnemo nazaj v šolo😄. Zelo vas vse pogrešam!😊 Ostanite zdravi in lep 

dan. Miha Meze 

 

Hej folk, kakooo ste?  

Končno sva najdla cajt, da se oglasiva :-). Midva sva super, v bistvu sva dbest. Tud 

midva pogrešava naše skupne fore in da ga kj ušpičmo. Bodte fejst, uživite, pa 

upava, da se čim prej vidmo.  Jaka in Maks Drolc 



ČISTOČA 

ČISTOČA 

V sobi smo zaprti 

in ne smemo se igrati. 

Epidemija je prišla, 

da bi nas vse potrla, 

a mi se bomo borili, 

si rokave zavihali 

in si z milom roke umili. 

(Magdalini Justina Samelis) 

 

COVID-19 

Vse na Kitajskem se je začelo, 

ko jedli so netopirje prav veselo, 

zdaj jih je veliko zbolelo 

in odšli so v karanteno. 

  

Pričakala nas vse je karantena, 

segreva pa se le televizijska antena, 

večino nas kamin segreva, 

ostalim pa se to le dozdeva. 

  

Starejši se za papir toaletni borijo 

in nekateri veliko plače izgubijo, 

mlajši pa le ma računalnikih visijo 

in v njihovih sanjah lebdijo. 

  

Vsi smo doma obtičali, 

imamo pa čas, da bi veliko brali, 

se učili, 

včasih tudi nalogo naredili. 

  

Roke si dobro umij 



ter vroč čaj pij, 

uporabljaj milo, 

prav tako pa razkužilo. 

  

Bistvo je pa, 

OSTANI DOMA! 

(Alina Jamšek) 


