
Dragi sošolci in sošolke! 
Kako ste? Upam da se imate med karanteno dobro tudi če imamo online šolo. Komaj čakam da se spet 
vidimo tudi če v šoli.   
Lp,Anže Boncelj 
 
 
Živjo sošolci! 
Kako ste? Upam, da ste zdravi in se dobro počutite in da se vsaj malo zabavate.  
Ta karantena mi ni všeč in res vas pogrešam. Upam, da se čimprej vidimo. 
Ostanimo doma!  
Lp Juš 
 
 
Malo vas že pogrešam, imam pa se v redu. 
Lep pozdrav, 
Nejc 
 
 
Vse zelo pogrešam in upam da se kmalu spet vidimo. 
Lep pozdrav 
Maja Pečar 
 
 
Pozravljeni otročki! 
Kako ste? No ne rabite odgovoriti ker me ne zanima, saj sem bila prisiljena da to napišem zato nimam 
kaj. Upam da ste zdravi in nimate korone ter da vam še ni zmanjkalo možganskega soka zaradi 
karantene. Meni osebno je ostalo le ½ možganske celice, ČE sem jih sploh kdaj imela, ampak to lahko 
sami ocenite. Mene boli ker moram to pisati v pravilni slovenščini, nmest sam čis nepraviln s ful 
napakami pa tko ajga. Ok to sporočilo je že predolgo. 
Umivajte si komolce, kašlajte v kolena in pustite mi kaj wc papirja. 
Lep pozdrav  
Sabina (tista, ta čudna) 
 
 

Dragi sošolci, sošolke! 

Upam, da ste vsi zdravi in da se imate te dni lepo. Komaj čakam, da se spet vidimo. 

Lep pozdrav, 

Aljaž Š. 

 
 
Heeeeeej sošolke in sokšolci. Fuuuuuul vas pogrešam in upam, da se čim prej vidimo. Verjetno smo vsi 
ugotovili, da je šola kar cool in da se imamo veliko bolje v šoli kot v karanteni.  
Čauč, Enia. 
 
 

Dragi sošolci! 
Upam, da ste veseli, da se imate dobro in da ostanete zdravi. Malo hodite ven, a samo z družino ali 
sami. Pogrešam vas in upam, da bo te korone kmalu konec, da se spet vidimo. 
Lep pozdrav in rad vas imam 
Jurij 
 



 
Živjo, vsi! 
A veste, kaj se mi je dons sanjal? In ker predvidevam, da ne veste: no, sanjal se mi je, da je šel cel 
razred na končni izlet. Upam, da se bo to uresničl in da bomo maja že nazaj v šoli. Pa ne zarad šole 
same, sam v tej karanteni je milo rečeno reees dolgcajt. Ampak, hej! Zdej lahko vsaj dalj spimo. No, 
upam, da se čimprej vidmo. Du takrt pa ustante zdravi. 
Ema 
 

 

Pozdravljeni 7.č razred in razredničarka! 

Upam, da ste vsi zdravi in se uspešno prebijate skozi učno snov. 

Ker mi je bilo doma dolgčas in obožujem košarko, sem iz različnih materialov izdelal koš. Zdaj vsak dan 

igram košarko v svoji sobi, kar me zelo veseli. 

 
 

Upam da “korona” čim prej mine in bomo končno šli v šolo ter pisali test za angleščino ☺ 

#stayhome 

Matic Č. 

 

Dragi sošolci 
Upam da se imate dobro v teh dneh, ko preživljamo koronavirus in upam, da ste zdravi, ter da se 
čimprej vidimo. 
Lep pozdrav                                
Jan Markun 
 

 

Živjo.Meni je zelo dolčas in nekatere od vas zelo pogrešam.Upam,dabse čim prej vidimo in d ste še vsi 

živi in zdravi.Tokrat celo lahko rečem,da pogrešam šolo. 

Lana 


