
 

Dragi sošolci in sošolke! 

Kako ste? Kaj delate med karanteno? Jaz se že zelo dolgočasim in nevem kaj naj delam. 

Upam,da vam gre z online šolo. Komaj čakam da se spet vidimo in ostanite zdravi.😊 

Lp Darja 

 

Drage sošolke, sošolci in učitelj! 

Pošiljam vam lepe pozdrave. Upam, da ste zdravi in da se niste že vsega naveličali. 

Sicer mi dan kar hitro mine: delam za šolo, treniram in doma pomagam pri hišnih 

opravilih. Kaj počnete vi? 

Bodite pozitivni, držite se in ostanite zdravi. Upam, da koronavirus čim prej mine in da 

se kmalu vidimo v šoli. 

Lana 

 

Živijo       

Upam da ste vsi zdravi, očitno se še kar nekaj časa ne bomo videli. Edina dobra stvar tega je da 
lahko včasih delam domačo nalogo v pižami . Drugače pa upam da ta virus hitro mine in da se 
vrnemo nazaj v stare tire . 

Ostanite zdravi , Katjuša 

 

Živjo 

upam da se imate lepo in da ste zdravi,še dolgo vas ne bom videla in upam da ta virus hitro 
mine.Najbolj zanimivo je da pogresam solo.Upam da se kmalu spet začne in da vas vidim. 

                                                                lepo se imejte, Katja 

 

Živjo 

Upam da se imate lepo in da ste vsi zdravi. 

Lp Tilen. 

 

Pozdravljeni! 

Upam, da set vsi zdravi in se imate lepo!  

Jaz treniram doma v sobi, pomagam pri hišnih opravilih in delam za šolo. 

lp Val 

 

Zdravo, 

Upam da ste vsi zdravi, upam da NPZ odpade lol. Upam da se imate doma lepo, in se zabavate. 

Lp Karin 



Pozdravljeni!  

Upam, da ste vi in vasi bliznji zdravi ter da uzivate doma. Sama upam, da solanje na daljavo traja 
cim dlje, ker ne maram sole. 

Lp Manca  

 

Pozdravljeni,  

Upam da se imate lepo in da ste zdravi. Šolanje na daljavo mi je všeč saj se vsak dan zbudim 

takrat ko bi bilo konec pouka. Edino kar mi v tej karanteni ni usec da nesmem ven... 

lp Žan 

 

Pozdravljeni, 

  

Upam da ste vsi zdravi, in upam da se imate dobro, tako kot jaz. Doma samo naredim delo 

za šolo in nič drugaga posebnega. 

  

Lep pozdrav Mark 

 

Živjo! 

Upam da ste vsi zdravi, se imate doma lepo in da ta virus čimprej mine. Meni je tak način šolanja 
všeč, saj za šolo lahko začnem delat takrat ko želim. Edino kar pogrešam je druženje s prijatelji. 

Lp, Glorija 

 

Živjo, 

Upam da ste vsi zdravi. Doma ne delam nič kaj posebnega, učim se in igram igrice. Šolanje na 
daljavo mi je všeč saj ne moram biti ničesar vprašan. 

Lp. Nik 

 

Živijo, 

Upam da ste vsi še vedno zdravi. Glede na zadnja poročila gre situacija z virusom že na bolje, 
vendar pa se verjetno še ne bomo kmalu videli. Kaj pa vi počnete med karanteno? Jaz imam 
poleg dela za šolo še čas za trening in mojo kačo :). Saj bo kmalu mimo, ostanite zdravi! 

  

Lep pozdrav, Ula Lučka 

 

Živjo, 

Upam, da ste vsi zdravi. Ostanite doma, da čim prej premagamo corono. 

  

Lep pozdrav, Anže 



Živjo, 

zelo vas pogrešam in upam, da se kmalu vidimo, sicer pa se sploh ne dolgočasim in mi je tak 
način šolanja všeč. Zdaj imam končno malo več časa za ustvarjanje in druženje z družino, ker 
gremo skoraj vsak dan za kakšno urco na sprehod v gozd. Upam, da se tudi vi kaj bolje štekete z 

domačimi😁 in počnete tisto kar vam je všeč.  

Lp, Irina. 

 

Živjo, 

Upam da ste vsi zdravi in da se imate lepo. 

-L.p. Tomaž G. 

 

Živjo,  

veselim se že, da vas bom videla in upam da do takrat ne bo preteklo preveč časa. Šola na 
daljavo mi je bolj všeč kot navadna šola, ker ni treba zgodaj vstajati in se učiti. Še naprej ostanite 

zdravi! 

Lep pozdrav,  

Brina Likar.  

 

živjo, 

upam, da ste vsi zdravi in da uživate v času korone. Šola na daljavo je boljša ampak malo bolj 

naporna. Ostanite zdravi!  

lp. Pia Remic 

 

Živjo! 

Upam, da ste dobro in da se zabavate. Šola na daljavo mi je všeč, ker imam tako več prostega 
časa. Še naprej ostanite zdravi! 

Lep pozdrav, 

Živa Ema 

 

 



 


