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   ŽIGA JERE: 

Pozdravljeni vsi! 

Upam, da ste vsi zdravi in da vam doma ni preveč dolgčas. 

Upam tudi, da ste veseli in da ves čas pozitivno razmišljate. :) 

Žiga Jere 

 

   OMAR ŠMRKOVIČ: 

Dragi moji sošolci, sošolke! 
 
Sedaj ko smo odmaknjeni en od drugega in nam je ostal samo virtualni svet, vidimo 
kaj res pravo prijateljstvo je. S klikom na gumb lahko dodajamo prijatelje in 
ustvarjamo nove povezave. Ampak imeti ogromno virtualnih prijateljev ni isto, kot 
imeti bližnjega prijatelja, s katerim se lahko srečamo v živo. Virtualni prijatelji nas ne 
morejo objeti, ko imamo krizo, nas obiskati, ko smo bolni ali z nami praznovati 
srečnih dogodkov. Nič ne more zamenjati stika iz oči v oči. 
 
Dober prijatelj ti bo pokazal zanimanje kaj se dogaja v tvojem življenju, kaj boš 
povedal, kaj razmišljaš. Sprejel te bo takšnega kot si, brez da bi te sodil, ti govoril, 
kako moraš razmišljati in čutiti. Dober prijatelj ti bo tudi zaupal osebne stvari. Pravi 
prijatelj je tvoja sorodna duša. 

Če se v družbi prijatelja počutiš dobro, je to prijateljstvo dobro in zaradi njega se ni 
treba spreminjati, ker te ima rad takega kot si. 
 
Bodi prijatelj, ki bi si ga ti želeli imeti. Bodi dober poslušalec. Pokaži prijatelju 
da ga imaš rad in da ga pogrešaš. Odpuščaj. 
 
Zase vem, da se bom trudil v tej smeri. Rad vas imam, vsakega takega kot je in vas 
zelo pogrešam. 
 
Želim vam, da ostanete zdravi in da se čimprej spet podružimo in tudi kakšno 
najstniško neumnost ušpičimo ;) in se nasmejemo. 
 
Vaš sošolec Omar 

 

    LIA REPINA: 

Živjo! 
Upam, da ste vsi zdravi, pridno delate za šolo, ste čim več na svežem zraku v naravi 
(sami). Pazite nase in na svoje najbližje. Upam, da se kmalu vidimo. 

Lep pozdrav, Lia Repina 



   MIA AŽMAN: 

Včasih si je v življenju treba postaviti cilje, saj le tako stremimo k nenehnemu 
izpolnjevanju svojega jaza. Zato včasih v življenju dvomim, vendar je v ključnih 
trenutkih pomembna samozavest in upanje. 

Zato upam, da ostanemo zdravi in da se kmalu vidimo!  LP, Mia 

 

   ANA VOJSK KOZINA: 

Pozdravljena! 

Upam, da si ti, ter vsi v tvoji družini zdravi, da pridno delaš za šolo in ste vsi čim več 

na svežem zraku v naravi-seveda sami.  Jaz že komaj čakam, da se karantena 

konča in da se ponovno vidimo in se spet navadimo na šolski ritual. Pazi nase in na 

svoje najbližje, upam da se kmalu vidimo saj te že neskončno pogrešam. 

Lep pozdrav vsem, Ana Vojsk Kozina  

 

    DOROTEJA ROZMAN: 

   Življenje ne bo vedno posejano z rožami in to moramo vedeti. Moramo ostati močni 
in ne šteje kolikokrat nam spodleti, temveč kolikokrat se bomo postavili nazaj na 
noge. V življenju potrebujemo cilj, saj se vsak dan zbudimo in živimo naprej, dokler 
ga ne osvojimo. Zato naj vam trenutne okoliščine ne pokvarijo ali uničijo cilja, 
moramo dokazati da to zmoremo neglede na vse. Trenutne razmere nam ravno ne 
ugajajo, a upajmo, da jih bo kmalu konec :) 

Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi. Upam, da se kmalu spet vidimo! 

                                                                                                           Lp, Doroteja 

   JULIJA DOLENEC: 

Pozdravljeni-živijo! 

Namesto, da pišem samo enemu od vas, bom pozdrave poslala kar celemu razredu. Upam, 

da ste zdravi in se imate lepo. Sprva smo se nekateri veselili počitnic namenjeni izolaciji pred 

korona virusom, sedaj pa je virus prestopil meje in nihče več ne ve, kdaj se bomo ponovno 

videli. Delo na daljavo je precej zakomplicirano, jaz in verjetno tudi vi se težko znajdete v več 

kot treh spletnih učilnicah naenkrat. Tudi vi že komaj čakate na »staro« šolo? Nekaj oddiha 

mi je prijalo, sedaj pa upam, da se kmalu vidimo. 

Lep pozdrav, sošolka Julija Dolenec                                                                             27. 03. 2020 

 ALEKS ŽAGAR: 

Pozdravljeni! 

Pošiljam vam lepe pozdrave. Upam, da epidemija kmalu mine, da se spet vidimo. 

LP, Aleks Žagar 💩😉 



ANA ROMIH 

Življenje je kot pot, ni vedno ravna in naravnost. Včasih je strma, ozka, ovinkasta ali 
pa so na njej različne ovire kot v življenju. Glede na trenutno situacijo je to ena velika 
ovira na poti ampak s skupnimi močmi jo bomo premagali čeprav bo trajalo malo dlje 
časa ampak skupaj nam bo uspelo. 

Upam, da ste vsi zdravi in, da vam ni preveč dolgčas. 

Lp. Ana 

 

   KEISHA MUSIČ: 

Pozdravljeni dragi sošolci!  

Čas je v življenju najdragocenejša stvar. Zaradi trenutnih razmer smo privezani k 
temu, da žal ne moremo v šolo in se družiti in iti na trening. A za vse to bo še veliko 
časa. Zdaj je najpomembnejše to, da poskrbimo za svoje zdravje in za zdravje 
najbližjih s tem, da ostanemo doma. Komaj čakam da se spet vidimo:).  

Lep večer in ostanite zdravi.    Keisha Musič  

 

KEVIN PAJKIČ 

Pozdravljeni! 

V življenju vam želim veliko sreče in uspeha. V tem času je ključno, da ste čim več 

notri in ne hodite nepotrebno ven. Ampak še vedno morate migati. Bodite zdravi. 

Lep pozdrav. Kevin 

 

ZALA VEHAR 

Ne dolgo nazaj se je začela epidemija s corona virusom in nihče ne ve, kako se bo 
zgodba odvila, vendar pa vseeno moramo ostati pozitivni in močni...pred vsem pa 
zdravi. In ko pogledamo v preteklost vidimo, da nismo imeli časa za sprehode po 
naravi in vse te čudovite lepote, ki jih skriva naša Slovenija, zato si vsaj zdaj lahko 
privoščimo kratek sprehod in si pogledamo kaj vse smo zamudili...vendar pazljivo, da 
bomo ostali čim bolj zdravi. Že dolgo je minilo od kar smo se zadnjič srečali, zato 
srčno upam da se čim hitreje vidimo. 

Ostanite zdravi in pozitivni, Zala. 

 

 

 

 

 



ŽAN GAZVODA: 

Žan Gazvoda 
Dragi sošolci in sošolke. 

Sprva sem se veselil, da se bo šola zaprla, a že po nekaj dneh sem spremenil svoje mnenje. 
Spoznal sem da je šola veliko bolj zabavnejša če ste zraven še vi. Verjetno bi bila moja mladost 
pusta brez tega življenja ki je v našem razredu. Sedaj ko smo takole zaprti v naših hišah (pojdite 

na sprehod😁) lahko to hitro opazimo. Nikoli si nisem mislil da se lahko vsakdanje življenje v 

takem času spremeni. Upam da ste zdravi ter se kmalu vidimo . 

Lp Žan. 

 


