
7. C 

 

Dragi sošolci in sošolke, 

 v karanteni smo že celih 14 dni. Veliko časa mi vzame šola saj moram prepisovati včasih, kar 

večino mojega dneva. Pogrešam tudi sošolce in druženje, igranje, pogovarjanje... upam da 

ste vsi zdravi in da vam dnevi hitro minejo v bližini svojih domačih. Želim vam veliko mirnih 

dni in potrpljenja z vašimi starši. Ko bo to vse za nami bomo spet počeli stvari ki smo jih sedaj 

zamudili. Naj se vsi učitelji spočijejo od nas saj bomo prišli nazaj kmalu. 

Lep pozdrav, Jernej  

 

Živjo! 

Tudi če smo zaprti doma in ne moremo hoditi naokoli uživajte trenutke, ko ste lahko doma in 

z družino. 

Lejla 

 

Pozdravljeni! 

Zdaj imate čas, da se podružite z družino. Nekateri so celo izvedeli, da imajo rajši šolo, čeprav 

je prej niso imeli preveč radi. Uglavnem ostanite zdravi in lep dan še naprej. 

Neli 

 

Dober dan 7c! 

Upam da vam bo današnji kulturni dan zelo všeč in boste uživali, ker jaz ga že uživam. 

Lep dan še naprej. 

Jakob 



Pozdravljeni! 

Zdaj ko razsaja ta virus, nam ni treba vstati ob 6 ali 7 uri. In ni nam treba večino časa sedeti 

za klopmi. Vendar vseeno opravljamo šolska opravila in se učimo. Na žalost se ne moremo 

družiti med seboj, lahko pa se z družino.  

Upam da ste in boste ostali zdravi, umivajte si roke in se imejte lepo. 

Lp   Eva :) 

 

Pozdravljeni, 

upam, da se imate kljub virusu doma dobro in da ste zdravi. Zdaj imamo več časa za druženje 

z družino, na žalost pa se ne moremo družiti s prijatelji. Dobro se imejte in upoštevajte 

higieno. 

Lep pozdrav, Matija 

 

Pozdravljeni! 7c 

Upam, da uživate ob današnjem dnevu, ki je hkrati poučen in zanimiv. 

Nejc 

 

Pozdravljen! 

Tisti trenutki ko smo prej jamrali da nimamo časa da bi bili z družino, da ne moremo narediti 

stvari okoli hiše in da nismo bili nič doma. Zdaj je čas za to! Zavedam se da je trenutno 

razhajanje virusa resno in da se bo za nekatere življenje bistveno spremenilo. Žal se med 

seboj ne moremo družiti. V teh trenutkih sem vesela da obstajajo video klici😀. Trudim se da 

stvari gledam na pozitiven način. To želim tudi vam. Potrpite doma in imejte se lepo. No saj 

veste: Povsod je lepo a doma je najlepše! Ostanete zdravi. 

Želim vam lep dan še naprej in obilo zdravja! 

Zala 



Pozdravljeni 

upam da se v tem težkem času lepo razumete s družino in se imate lepo res je pa škoda 

da  se ne smemo družiti s prijatelji upam da boste vstali zdravi in doma. 

Lp, Žan 

 

Živjo, 

kako ste? A vam je kaj dolgčas? Meni je včasih, večinoma pa se zamotim s kakšnimi 

ustvarjalnimi dejavnostmi. Upam, da ste zdravi in, da si razkužujete roke 😊.  

Ostanite doma.... 

Lep pozdrav vsem skupaj! 

Lana B. 

 

zivjo 7.c! 

upam, da se imate vsi ne glede na razmere dobro s svojo druzino...rekla bom da pogresam 

solo ceprav si nisem nikoli mislila da bom to rekla in upam da se vsi cim prej vidimo ter da bo 

karantene cim prej konec :)  

Lp Lori 

 

Živjo 7.c Kako ste kaj. Js v času karantene veliko časa preživim v naravi. Upam da se Imate v 

vredu in da ste vsi zdravi. Komaj čakam da se bomo spet videli v šolskih klopeh. Upam da 

preživljate kvaliteten čas z družino. 

Lp. Gaber  

 

 

 



Živjo, 

upam da vsi ostanemo doma, se družimo z družino, se učimo, se mal spočijemo od tega, da 

moremo zgodaj zbuditi in sedeti v klopeh. 

Lp, Alisa S. 

 

Ojla! 

Upam da ste usi zdravi in da se kakor se da držite doma.  

Aljaž 

 

Dragi sošolci, upam da ste vsi zdravi in se dobro počutite. Želim vam veliko zdravja, veselja in 

lepih trenutkov v krogu svoje družine. Pa ne pozabite na redno delo za šolo. Upam, da se 

kmalu spet srečamo v šoli. Pa lepo se imejte. 

Lepo pozdravljeni, 

Boštjan 

 


