
ZAPISI UČENCEV 9. D ZA KULTURNI DAN: 

Drage sošolke, dragi sošolci! 

Šolsko leto se vedno bolj in bolj bliža dnevu, ko se bomo poslovi in odšli vsak svojo pot. Na 

žalost nam še zadnje skupne trenutke jemlje virus, zaradi katerega moramo biti domi in imeti 

šolo na daljavo. V tem sporočili, bi vam rada povedala, da sem zelo vesela, da smo štiri leta 

preživeli skupaj. Ste najboljši razred na svetu. V teh štirih letih smo marsikaj dosegli, zaradi 

katerega smo se ali  jokali ali smejali. Ampak važno je, da smo ostali skupaj. Za vedno! 

Seveda pa gre zahvala tudi razredniku, ki nas je motiviral in spodbujal vsako šolsko leto. Imeli 

smo srečo, da smo z vami preživeli štiri leta. 

Iz vsega srca se vam zahvaljujem za nepozabne štiri leta.  

 Ruby 

Drage sošolke, sošolci in razrednik! Upam, da ste vsi veseli, zdravi in da karanteno 

preživljate tako, da vam ni fejst dolgčas. Moram pa priznati, da vas kar pogrešam. 

Prav tako pogrešam pouk v šoli, ki smo ga navajeni imeti. Jaz dneve preživljam z 

igranjem raznoraznih namiznih iger z družino, s klepetanjem s prijatelji ob 

videochatu, z ličenjem in še marsikaj. Želim vam lep sončen dan in upam, da se čim 

prej vidimo in vrnemo k svoji rutini.  

Martina Duhani 

 

Ostanite zdravi in ostanite doma.  

Rok Jungher 

 

Dragi sošolci 

Upam da ste vsi zdravi. Tale karantena je grozna, ali je pri vas kaj bolje.  

Lp. Eva 

 

Pozdravljeni,  

kako ste? Upam da ste vi in vsi vaši bližnji živi in zdravi. Upam, da ostajate doma, zato da 

bomo lahko čim prej premagali ta virus in se vrnili nazaj k normalnemu življenju. Nikoli si 

nisem mislila da bom to rekla, vendar si že pošteno želim iti v šolo. Želim vam veliko sreče in 

zdravja še naprej. 

Lep pozdrav,Klara Logar 

Sošolčki pridni bodite, delajte naloge, ostanite doma in se vidimo,ko bo tega vsega 

konec. Upam da se vidimo čim prej saj meni postaja že malo dolgčas  

LP Jaša 



Pozdravljeni dragi sošolci in sošolke! Upam, da ste vsi zdravi in da se preveč ne 

dogočasite. Pogrešam naša druženja in si želim, da se čimprej vidimo,ker ta šola na 

daljavo je kr neki. Ostanite doma in bodite zdravi.  

Lp, Julia 

Pozdravljeni, upam da ste vsi zdravi in varni. Korona nam vsak dan postavlja nove 

izzive zato moramo biti zelo previdni. Šolo preko interneta opravljam kar se da vestno 

a se pojavlja mnogo preprek v komunikaciji. Sošolce pogrešam a veselo gledam proti 

valeti in zaključnem izletu.  

Lep pozdrav Katarina Sabothy Polenec 

Dragi razrednik, sošolke in sošolci!  

Upam, da ste vsi zdravi in upoštevate pravila, ki so zaradi okoliščin zelo pomembna. 

Moram priznati, da zelo pogrešam šolo in vse vas. Doma je velikokrat dolgčas brez 

vaše družbe. Upam, da se čim prej vidimo, da lahko skupaj zaključimo šolsko leto in 

osnovno šolo.  

Lp Ema Sajovic 

Drage sošolke, sošolci in učitelj Markelj! Iskreno upam da ste vsi zdravi in vsaj malo 

dobre volje, glede na trenutne razmere. Komaj čakam da se vrnemo v šolske klopi, 

ker vas že pošteno pogrešam.  

Lp, Uroš Vujić 

Pozdravljeni sošolci, sošolke in razrednik! 
Upam, da ste vsi zdravi, da pridno delate za šolo in da se ne dolgočasite preveč. 
Upajmo da se čimprej vrnemo nazaj v šolo. Želim vam lep dan :)   Adriana Haider 

 

Dober dan sošolke, sošolci in razrednik ostanite zdravi in lepo vas pozdravljam  

Karin Pejanović 

Dragi razrednik, sošolke in sošolci! 

Že zelo vas vse pogrešam, tudi če imamo veliko dela za šolo. V prostem času pogledam 

kakšno nanizanko ali pa se preko telefona pogovarjam s prijatelji, grem pa tudi sama ven na 

sprehod. Upam da ste zdravi! 

Lucija Ive 

Pozdravljeni sošolci, sošolke in razrednik! 

Že kar nekaj dni je minilo odkar smo se nazadnje videli v živo. Jaz prosti čas preživljam ob 

sprehodih, peki, in tudi ležanju na kavču. V teh štirinajstih dneh sem prebrala več knjig kot v 

zadnjih treh mesecih ☺. Prve dni je bilo kar fino imeti toliko prostega časa, sedaj pa 

postajam že pošteno zdolgočasena. Celo začela sem se učit igrati na kitaro( niti slučajno ni 

lahko). Upam,da ste vsi zdravi in da kar najbolje izkoristite ta prosti čas, ki ga imamo.  Da 

nismo predolgo na telefonih, morda pa najdemo kakšen nov hobi. 



Nestrpno čakam, da se spet vidimo. 

Lep pozdrav in ostanite zdravi, 

Živa rozina   

Napisal Klemen Markelj: Ej Živa, lepo te prosim, da se vedno podpišeš z velikimi začetnicami, 

da ne bo kdo iskal žive rozine… 

HVALA ZA VSE NAPISANO. Tudi sam pogrešam šolo…ampak, smo zdravi, smo na vezi (pa vam 

pridejo prav pametni telefoni in računalniki, kdo bi mislil..) in se še preberemo. 

Ostanite zdravi in srečno,  Klemen Markelj 


