
Tako mi preživljamo dneve. Kako pa vi?
Pozdravljeni, v teh dnevih se počutim lepo. S sošolkami imam stike preko maila in telefona. 
Naloge niso pretežke in nimam preveč dela. Trudim se delat po urniku. V prostem času 
peljem mucko na sprehod pred blok ali pa se igram s svojimi igračami.

Zelo vas pogrešam. Lili

Poleg učenja sem tudi veliko zunaj. Naloge so lahke, zabavno je bilo na gospodinjskem 
dnevu. Oliver

Jaz se počutim dobro� �. Dopoldan pišem domačo nalogo in kaj ponovim. Popoldan grem ven
in  se igram. S sošolci nimam nobenih stikov.  Naloge mi niso pretežke, mi pa vzamejo veliko 
časa.
Lep pozdrav in ostanite zdravi. Nejc 

Prejšnji teden sem se rolala in šla na sprehod na Tibot. Prišla sem prva gor. Nisem igrala 
badmintona, kot ste predlagali, ker je popoldan začelo malo pihati.� �� � Zelo lepo, da nas 
pogrešate, tudi jaz vas, ker si ne predstavljam učenja brez vas. Veste, da bomo imeli kužka 
labradorca?

Lepo vas pozdravljam, Luna.

Pozdravljeni,

moram vam povedati, da me je malce strah corona virusa.

S sošolci nimam preveč stikov. Naloge so zahtevne, ampak jih naredim. Predmete delam tako
kot so na urniku. Namesto športa pa redno plešem.



Med odmori pijem vodo, sestavljam Rubikovo kocko. Veliko tudi ustvarjam. Naredila sem 
kazalo za v knjigo.

Popoldne gremo s starši na sprehod v gozd ali pa pečemo dobrote, zvečer pa igramo karte ali
pa berem knjigo. V remiju sem zelo dobra. Danes pečemo pujske. 

Lep dan, 

Lana

Pogrešam šolo, sošolce. V knjižnico bi tudi rada šla, pa k verouku. Ob sebi imam vsak dan 
zvestega prijatelja, ki budno spremlja moje učenje.

Lepo pozdravljeni!         

Andrejina

Malo pogrešam prijatelje, težje se učim. Drugače sem v redu, dobro se počutim in malo me 
skrbi, ker ne vem, kaj bo v naslednjih dneh. Lep pozdrav Erazem.

Sem kar dobro, samo vas pogrešam in v šoli je lepše. Popoldne grem na sprehod z mamo, 
telovadim z Juretom ali se igram z Mimi. Mami pomagam vsak dan kuhati in pospravljati. 
Sem pomagala tudi speči kruh in z mamo sva spekli piškote.  Lahko vam pošljem recept. 
Mmm...kako so dobri. Prejšnje dni sem veliko časa preživela zunaj na vrtu. Pomagala sem 
nonotu in noni. Lep pozdrav, Zala



Očku sem za rojstni dan pito spekla skoraj sama. :)

Če dobro pogledate piše 36!               

Tako pa izgleda krožek ročnih del doma. Veliko ustvarjanja.  Lep dan. LENI 




