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Živjo, 

Kako si? Upam, da se imaš 

doma dobro in da s šolo nimaš 

večjih težav. Jaz sem dobro (če 

te slučajno zanima J). Še naprej 

se imej lepo, ostani zdrav/-a in 

upam, da se kmalu spet vidimo. 

(Neca) 

 

Dober dan,  

Pogrešam druženje s 

sošolkami in komaj 

čakam, da se vrnemo v 

šolske klopi. (Sara) 

 

Ostanite zdravi in 

lep pozdrav. (Živa) 

 

Dragi sošolci, 

ob času karantene je 

najbolj pomembno, da 

ohranjamo stik z drug 

drugim 

in ostajamo strpni ter smo 

prijazni do drug drugega, 

saj nas tako najhitreje 

mine dolgčas. (Val) 

 

Šele zdaj vidim kako je lepo 

hoditi lepo v šolo, ker mi je 

doma dolgčas. Pri nas v 

družini smo še vsi zdravi. 

Upam, da ste vsi v redu in 

da se kmalu vidimo. (Tian) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dragi sošolci, upam, da imate se 

lepo, 

Vse prijateljčke pogrešam vas zelo, 

Predvsem zdravi, nasmejani 

ostanite,  

Na šolsko delo doma nikar ne 

pozabite, 

Da, ko bo vsega tega kon’c , 

Skupaj pri pouku, bomo slišal šolski 

zvon’c. :) (Melita) 

 

V času izolacije sem spoznala, 

kako vas pogrešam in da šola ni 

samo pridobivanje znanja, 

ampak ima tudi pomembno 

vlogo pri  sklepanju prijateljstev. 

Komaj čakam, da se spet vidimo 

in poklepetamo o preživetem 

času. (Vita) 

Sošolke in sošolci,  

V karanteni mi je kar dolgčas, in vas 

pogrešam, vendar mi dnevi kar hitro 

minevajo... Čeprav ne maram šole upam 

da se virus čimprej ustavi in bomo lahko 

normalno hodili v šolo. Komaj čakam, da 

se spet vidimo. (Neža) 

 



 

 

Pozdravljeni vsi, ki prav tako kot jaz 

preživljate svoje dni doma. :) 

V teh dveh tednih sem poleg učenja na 

daljavo imela čas, ki sem si ga lahko vzela zase 

in odgovorila na vprašanja, ki sem jih že dolgo 

odlagala. Upam, da ste prav tako naredili tudi 

vi. Upam, da v svoji družbi uživate in 

spoznavate sami sebe, da se bomo lahko vsi 

po koncu karantene vrnili v šolo z 

obnovljenimi mislimi.  

In seveda ostanite zdravi! (Anna) 


