
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRIL 2020 

POUK NA DALJAVO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAGI UČENCI IN UČENKE, MNOGI NAM SPOROČATE … 

 

Taja, 2. r. Kristan Vrh 



Ko se dan začne z nasmeškom in ko z njim razveseliš tudi razredničarko … 
(Maša Golob, 8. a) 

 
 

VIRUS 
 

O, ti presneti virus, 
o, ti presneti virus, 

zakaj si prišel med nas. 
 

Šola je zaprta, 
ostal sem brez sošolcev, sam. 

 
Učitelji naloge redno nam pošiljajo, 

a mi jih pa od doma pridno rešujemo. 
 

Ta virus je nadloga celega sveta, 
veliko je umrlih, a žalost je doma. 

 
Stopiti moramo skupaj, 
da virus mi premagamo, 

da v šolske klopi se zopet vrnemo. 
 

Leon Mernik, 9. b 



KO DRUŽINA ZDRUŽI MOČI, NASTANE IZJEMNA 

ZGODBA O KORONČKU 
 
Pred davnimi časi, v prelepi deželi na Kitajskem, se je rodil drobcen Koronček. Živel je v zapuščenem gradu 
pri netopirjih, a tam mu ni bilo najbolj všeč. Ker je bil zelo radoveden, se je odločil, da odide še k ljudem, 
da bo lažje raziskal svet. 
 
Tako je potoval po celem svetu, od ljudi do ljudi. Ko mu je pri nekom postalo dolgčas, ga je Koronček 
požgečkal po nosu, da je ta kihnil in tako je lahko poletel naprej. 
 
Užival je v vsem, kar je videl in doživel. Nekega dne pa je slišal, kako so ljudje začeli grdo govoriti o njem in 
niso ga marali. Drobceni Koronček se ni zavedal, kako je nevaren in kako ljudje zaradi njega obolevajo. 
Odločil se je, da se skrije v čarobni Koronasvet. V ta svet pa se je zatekla tudi Korončica. Zaljubila sta se in 
srečno živela do konca svojih dni.  
 

 

 
Niti Koronček in niti ljudje pa se niso zavedali, koliko dobrega je Koronček prinesel na svet. Zaradi njega so 
ljudje postali bolj potrpežljivi med sabo, se bolj razumejo, kar naenkrat so se znali lepo pogovarjati, si 
pomagati in se imajo radi bolj kot kdaj koli prej.  

         Anže Pintar, 3.c 
 
 
Saj veste: »NE KORONAJ, OSTANI DOMA!«  
      

 



 

Na prvi pomladni dan, 

mi misli drvijo stran. 

Ne gledam le pomladi, 

razmišljam o pregradi. 

Čeprav so ena vrata se zaprla, 

so se druga na stežaj odprla. 

Zdaj preko spleta in telefona se bodrimo, 

na daljavo drug za drugega skrbimo. 

Čeprav je vez med nami zdaj močnejša, 

je misel na druženje ob kavici svetlejša. 

Vsi komaj čakamo, 

da se dobimo, 

se objamemo in poveselimo. 

Pa vendar vse ne bo tako, kot je bilo, 

kljub temu med nami misel na situacijo se usidrala bo močno. 

Le s skupnimi močmi nam uspelo bo, 

da po tej izkušnji nam življenje lepše bo. 

 

Irena Čokl, učiteljica 
 

 

 

Nik Rupnik, 6. a 



 

Sedim ob oknu in gledam vanj, 

moje misli švigajo drugam. 

Skrb se usidrala mi je v misli in srce, 

saj ta pot popolnoma neznana je. 

Vsak dan, ko se zbudim, 

pomislim na starše, otroke, prijatelje, 

sodelavce in znance. 

Ko vzpostavim prve kontakte 

in slabe misli odpodim, 

si rečem: 

»Srečna sem, da med prijatelji živim.« 

 

Irena Čokl, učiteljica 

 

 

Luka Cvetko, 7. c 



KAKO PA JE ŠLO KAJ UČENJE? 

 

Laura Korun, 2. r. Kristan Vrh 

 



Naše sobe, kuhinje, dnevne sobe … Že štiri tedne tudi 

naše učilnice. 

    

Jaka, 2. r. Kristan Vrh                                                Lana Supovec, 2. c 

 

 

       

   Učenec s Svetega Štefana          Sodelovanje (Alen Dermota, 3. c)            Tim – delo pri TJA  

 



 

Vzorno opravljena naloga (Sveti Štefan) 

 

       

                    Aljaž Lakner, 2. r. Šentvid                                  Lorena Vrečko, 2. r. Šentvid 



POGLEJMO, KAJ VSE JE BILO NA URNIKU … 
 

     

          Skupno ustvarjanje (družina Golež, Šentvid)                     Anja Sivka, 2. r. Šentvid 

     

    Telovadba – skrbimo za zdravje (Zoja Pur, 2. c)           Učenje pisanih črk (2. r. Šentvid) 

 



 

       

Lovilec sanj (Tia in Ana iz Zibike) 

 

Matematika (Tjaša Jezovšek, 2. r. Šentvid) 



Učimo se v naravi … 

            

    Kaj vam zaigram? (Val, 2. r. Sladka Gora)                      V dobri družbi  (Iva Čakš, 2. c) 

 

Le kaj se skriva tu? (Vita Iglič, 2. c) 



 

 

 

Opažanja v naravi skrbno zapisujemo. (Sveti Štefan) 

 

 

 

Matic (1. r. Zibika) 



Ustvarjanje iz naravnih materialov  

   

      

     

Drugošolci s Kristan Vrha 

 

 



Sejemo, sadimo, za domače pridelke skrbimo … 
 
 

      
           2. r. Sveti Štefan 

 
 

   
                              Tim, 2. r. Kristan Vrh                                     Anže, 1. r. Zibika 

 
 

 



Zajtrk, malica, kosilo … Vse se kuha v domačih kuhinjah. 

          

               Kaj bo pa danes za sladico? (Zoja Golež, 2. c)            Mmm, kako diši … (Lukas Kvas, 2. c) 

 

Zabavna kuharija (Mia in Urban Šuc) 

              

Domači piškoti (Rok Grobovšek, 4. c)      Še v pečico, pa bo (Jošt Ratej, 4. b) 



Naša potepanja – pouk geografije  
 

       

 

 

 

Ustvarjalna angleščina 
 

The life of prehistoric man 
The lives of prehistoric people were hard. It was extremely cold, even during the summer and 
they only had clothes made of animal skin. They lived in caves and for a long time they didn’t 
know how to make fire. They were hunters and they could eat raw meat because their teeth 
were really strong.  
Most people now thing they were stupid, but they could make tools out of stone and even a 
flute. They couldn’t use mobiles so they had to learn everything by themselves. They were very 
strong and they could walk several kilometres an a short amount of time.  
We know that they were emotional people because we found their graves in the caves they lived 
in.  
They were farmers as well, but not as much as we are now because they spoke to an animal 
before they killed it. They could paint the walls and ceilings of the caves and they were good at it. 
Mostly they painted hunting scenes. They went extinct around 25.000 years ago, probably 
because of Homo Sapiens.  

         
Luka Cvetko, 7. c 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I miss you 

 

Now we are each on the other side of the 

world, 

But you know that I love you. 

Every time I see the flowers 

I remember you 

And it squeezes my heart. 

I'll write to you every day 

And I'll miss you 

Until I hug you again. 

 

Lara Sodin, 8. c 

 

If you … 

 

If you miss me 

I'll come to you. 

If you kiss me 

I'll kiss you back. 

If you love me, 

I'll love you more. 

If you're mine, 

I'll be yours. 

But if you hurt me, 

I won't know you any more 

Even though I'll still love you. 

 

Kaja Vrbek, 8. d 

 

You 
 

Since the moment I met you 
And I got lost in your eyes 

I've belived 
You'll always be mine 
And I'll only be yours, 
So love me tonight. 

 
Neža Vehovar, 8. d 

 

I'll always love you 

 
I'll tell you that your eyes 
Are like a magic sunrise 
And I'll always love you. 

 
I'll be with you every night 

Cause I'm your princess and you're my 
knight, 

I'll always love you. 
 

I promise I won't leave 
Cause I want you to believe 

That I'll always love you.  
 

Tina Tiara Opalič, 8. b 
 

Moments like this will last forever 

 

Moments like this will last forever. 

We laughed and cried together, 

Always believed our dreams will come true. 

 

Whatever they say it doesn’t matter, 

Because true friends will stay together. 

 

Lara Šuc, 8. b 

 



My future predictions  

 

I think there will be flying cars in the future. All cars will be electric. We will travel 

to Mars for the holidays. There will be an artificial atmosphere. We will use tablets 

at school instead of notebooks. Robots with artificial intelligence will treat us in 

hospitals. Scientists will discover cures for all diseases. Also a cure for genetic 

mutation. 

                                                                                                                                        

Žiga Ogrinc, 8. a  
 

 

Žan Verbovšek, 6. a 

 



 

 

Luka Plahuta, 3. a 

 



TRETJEŠOLCI SO NAPISALI PISMA SVOJIM UČITELJICAM … 

 



 

Roka (Lovro Mužerlin, 4. r. Sveti Štefan) 

 



 

 

 

Preplet (4. r. Šentvid) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Šmarje pri Jelšah, 31. 3. 2020 
 Draga učiteljica Lucija, 
  
učenje na daljavo mi ni tako všeč kot navadno  učenje. Pogrešam prijatelje, med 
dvema ognjema in vas. Doma se učim zjutraj in dopoldan, popoldan pa imam prosto. 
Pri delu za šolo mi največ pomaga mami, pomagajo mi tudi ati, Nik in Nina. 
  
Vam in sošolcem želim veliko zdravja in veselja. 
  
                                               Vaš učenec Tim Sovinc 

 



 

 

 

Mi smo doma! (4. r. Šentvid) 



 

 

 

Cvetno razkošje (4. r. Šentvid) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveti Štefan, 3. 4. 2020 

Draga učiteljica Silva Ketiš. 

Pišem vam, ker ste mi vi tako naročili. Jaz zelo pogrešam šolo, učiteljice in sošolce.  Vsak 

dan se zelo veliko učim in delam sproti nalogo. Če mi ostane kaj časa, gremo ven pomagat 

staršem ali se igrat s sestro in z bratoma. Učenje na daljavo je v redu, ampak včasih nam 

zelo nagaja računalnik. Veliko mi pomaga mami. Komaj čakam, da bo spet šola nazaj, ker se 

vedno z brati in sestro skregamo zaradi računalnika. Lepo pozdravljam svoje učiteljice in 

sošolce in jim želim veliko zdravja in se kmalu vidimo. 

Lovro Mužerlin, 3. V 



 

 

 

 

Neja Čokl, 7. a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sladka Gora, 5. 4. 2020 
Za učiteljico Moniko Pilko  

 
Najprej vas lepo pozdravljam. Začel se je že 4. teden učenja na daljavo, ki pa mi ni najbolj všeč. 
Moje jutro se začne že zgodaj, najprej se oblečem in umijem ter zajtrkujem. Takoj pričnem z 
delom za šolo. Malo se še učim, kako uporabljati računalnik. Pri delu mi, kadar lahko, pomaga 
mamica. Večino pa moram postoriti sam, ker oba starša hodita v službo in je težko.  
Moti me, ker se ne morem družiti z prijatelji. Rad bi šel v šolo, pogrešam sošolce in tudi vas. Še 
igrišče so nam vzeli v tem času ko je epidemija. Tja smo z družino zelo radi šli igrat košarko.  
Upam, da bo kmalu konec karantene, da ostanemo zdravi in se življenje povrne v normalne 
razmere. 
 
Lep pozdrav 
                                                                                                                Gal Sluga 

 



APRIL JE MESEC KNJIGE. 

» BRATI POMENI POČETI PODVIGE …« (T. Pavček) 
 

 

      

                                                     Bor in Anuša Bevc                                                Učenec 4. c 
 

 

         
            Urban Šuc, 4. c                                 Zala Lorger, 4. c                                  Zala Gračnar, 6. a 
 



     
 

Pozdravljeni! 
 

Ta teden mi delo na daljavo gre super. Vse naloge sem dokončala že danes, jutri pa bom nekaj časa 
posvetila pregledu, kar smo ta teden delali. Delam sproti, po urniku. Vsa navodila so mi zaenkrat 
jasna. Zdrava sem in upam, da tako tudi ostane. Moj delovni dan se začne z pripravljanjem šolske 
torbe. Nato se usedem za mizo, prižgem računalnik in odprem spletno stran OŠ Šmarje. Nato delam 
za šolo do kosila. Po kosilu se odpravim na sveži zrak in na kratek sprehod. Ko pridem nazaj v hišo, 
berem knjigo in preverim, če sem naredila vse za šolo. Zvečer si ogledam poročila in kakšno 
poučno  oddajo. Moj delovni dan pa se zaključi z branjem knjige. 
 

Lep pozdrav in ostanite zdravi. 
                                                                                                          Julija Jazbec, 7. c 

 

 
 

    
Ana Marija Mikolič, 9. b 



 
 

Ostani doma (Eva Sovič, 2. c) 

 

 

 

 



 
Pregnali bomo virus (Alina Šket Štukelj, 4. c) 

 

 

Corona apokalipsa (Blaž Drobnak, 4. c) 



 

Protivirusni strip (Matic Jezernik, 4. c) 

 

Prvoaprilski virus (Metka Grat, 4. c) 



 

Po dveh tednih v karanteni (Zala Lorger, 4. c) 

 

Zlobni virus (Maja Kosmina, 4. c) 



 

Virus (Lina Mikez, 4. c) 

 



DRUGOŠOLCI PIŠEJO UČITELJICAM … 
 

Najprej naj vas lepo pozdravim. Pogrešam vas in vse sošolce ter sošolke. Tudi delo iz 

moje sobe mi je všeč! Naloge večinoma opravim sam in hitro. Najraje imam vse, kar je 

povezano z naravo. Posejal sem fižolček in upam, da lepo uspe. Veliko berem, 

fotografiram s svojim fotoaparatom in preživljam čas zunaj na naši travi. 

                                                                Lan, 2. c 

 

Šolo, vas in svoje sošolke že pogrešam, drugače pa pridno rešujem naloge, vadim 

in  poslušam pesmice. 

Lepo vas pozdravljamo ter se zahvaljujemo za vsa učna gradiva ter skrb in upamo, da 

se čim prej vidimo. 

                                                                         Nika, 2. c  
 

Pozdravljeni, 

javljava se še midva z Juretom. Jure vas lepo pozdravlja in sporoča, da vas pogreša in 

prav tako svoje prijatelje. Učenje na daljavo gre, sicer počasi, a svoje delo opravi. 

Samostojno se organizira, ve kaj mora postoriti in to je to. A kaj, ko je toliko zanimivih 

stvari poleg učenja in pisanja nalog.  

                                                                                   Jure, 2. c 
 

 

Tia Šoster, 8. a 



 

 

 

 

 



Ta teden sem se imela zelo lepo, čeprav pogrešam šolo. Delala sem nalogo, se igrala z 

Aljažem in vozila s kolesom. Šolsko delo mi je šlo dobro od rok. Imela sem malo 

težav. Pomagala sta mi mami in ati. Delo mi je bilo zelo všeč. Vse mi je bilo všeč, 

najbolj pa športna, matematika, likovna, slovenščina. Komaj čakam, da se vrnemo v 

šolo, ker pogrešam učiteljice in svoje prijatelje. (Ajda, 2. Z) 
 

Doma sem se imel lepo. Ker je ta teden zapadel sneg, sem se sankal. Šolsko delo mi 

gre dobro od rok, težav nimam. Najbolj mi je všeč matematika, najmanj pa 

slovenščina. (Janez, 2. Z) 
 

Ta teden sem se imela zelo lepo, ker sem se igrala z lego kockami. Bil je tudi sneg. 

Malo sem se tudi sankala. Nalogo sem delal vsak dan. Pomagala sta mi ati in mami. 

Najbolj mi je všeč matematika. Ni mi bila všeč slovenščina. (Manja, 2. Z) 
 

Doma sem najprej naredil stvari, ki ste jih poslali. Ko je snežilo, sem se kepal s 

Timejem. Najbolj sem bil vesel matematike, najmanj pa slovenščine. Pri težavah mi 

je pomagala mamica. Zelo pogrešam prijatelje in malo tudi vas.  (Nejc, 2. Z) 
 

Ta teden sem se imela super, ker je zapadel sneg. Zunaj sem se sankala s sestricama. 

Šolsko delo mi je šlo dobro od rok. Težav nisem imela. Pomagala sta mi starša. Delo 

mi je bilo všeč. Všeč mi je Biba se giba. Najmanj mi je všeč pouk na daljavo, ker 

pogrešam šolo in prijatelje. Ostanite zdravi! (Tia, 2. Z) 
 

 

Simon Gajšek, 8. a 



IZ UČITELJIČINEGA E-NABIRALNIKA  

 

 

 

 



KAJ PA NAŠI DEVETOŠOLCI?  
KAKO RAZMIŠLJAJO?  

 

Učenje na daljavo mi ne povzroča velikih težav, a vseeno bi prav prišla kakšna učiteljica, ki bi 

mi kaj bolj natančneje pojasnila.  Zelo mi je všeč pri delu na daljavo, da si lahko sam razporediš 

svoj potek dela. 

Moj dan poteka zelo tempirano, saj del dneva pomagam pri kakšnih opravilih in v domačem 

podjetju. Popoldne si vzamem čas zase in za učenje.  Za malo sprostitve pa se skupaj s sestrami 

in bratom odpravimo malo kolesarit ali pa na kakšen kratek sprehod. 

Potek mojega dela je drugačen, kot če bi bila v šoli. Vsak dan si izberem par predmetov in jih 

v celoti obdelam. Na začetku obdelam predmete, ki mi niso tako pri srcu, potem pa vsakič 

malo drugače. 

Trenutno življenje se mi zdi obupno, saj so vsak dan večje številke in večja ogroženost. Po drugi 

strani pa se mi zdi, da je prišel pravi čas, da se med sabo bolj povežemo in držimo skupaj, saj 

lahko le tako premagamo takšne situacije. Včasih ti je res težko pri srcu, saj veš, da so ogroženi 

tudi tvoji znanci, člani družine in sorodniki, ki jih imaš zelo rad. Vsakodnevna obvestila te lahko 

tako prestrašijo, da te že kar vse začne boleti in misliš, da si že eden tistih, ki ima koronavirus.  

Kot devetošolko me zelo žalosti, da ne bom mogla doživeti vsega, kar bi lahko, če bi bila v šoli. 

Vsak dan v šoli se ti zgodijo nove dogodivščine in pozabiš na svoje skrbi, ki te mogoče tlačijo v 

srcu. Skrbi me tudi, da ne bomo imeli valete, ki je slovo od otroštva in zahvala vsem, ki so te 

pripeljali do te točke, ko poletiš v svojo smer in se moraš tudi sam bolj potruditi, če želiš biti 

uspešen.   

Neža Močenik, 9. d 

Marko Černezel, 8. a 

 



Zaradi virusa Covid 19 smo bili učenci čez noč postavljeni v situacijo, ko smo se morali hitro 

organizirati. Učenje na daljavo mi ne predstavlja nobenih preglavic, saj si snov razdelim. Večinoma 

delam tako, da vsak dan obdelam tiste predmete, ki jih imamo tisti dan na urniku. Vsi učenci pa 

nimamo istih pogojev za delo od doma. Ko bo na vrsti ocenjevanja znanja, kar se bo slej kot prej 

zgodilo, pa bo to še toliko bolj izrazito.  

Ker sem devetošolka, sem zaskrbljena tudi glede vpisa v srednje šole, skrbi me tudi, kako bomo 

zaključili to šolsko leto, saj je to naše zadnje na tej šoli. Prijavila sem se tudi na veliko tekmovanj, 

ki pa jih bo v teh razmerah težko, verjetno nemogoče izpeljati. Kljub kriznim časom upam, da se 

slej ko prej vrnemo v šolske klopi, saj je učenje na daljavo precej drugačno od klasičnega pouka. 

Najbolj pogrešam razlago učiteljev, saj bi bila snov lažje razumljiva, pa tudi sošolce in prijatelje.  

 

                                                                                                             Manca Korenjak Šoster, 9. d  

 

 

 

Žiga Ogrinc, 8. a 
 

Učenje na daljavo je po mojem mnenju zelo zanimivo in malce drugačno obdobje učenja. Na 

začetku me je malce skrbelo, kako bo to potekalo, a sedaj sem zelo navdušena. Všeč mi je 

nov, drugačen in svež pristop k učenju. Seveda pa imamo tudi pomoč učiteljev, ki jih lahko 

kontaktiramo, kadar želimo oz. kadar potrebujemo pomoč. Zjutraj začnem z učenjem na 

daljavo kar ob 8.20, da si ne pokvarim ritma, ki ga imam med šolo. Vsak dan delam predmete, 

ki so na urniku in si učenje razporejam skozi teden. Ker sem 9. razred me malo skrbijo vpisi 

v srednje šole. Da bi se to dogajanje izboljšalo, moramo vsi stopiti skupaj. Vsak posameznik 

lahko naredi zelo veliko, da prepreči širjenje virusa.  

                                                                                                 Špela Gobec, 9. d 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani,  

na šolski spletni strani, sem zasledila, da moramo starši poročati, kako nam gre, kako 
gre našim otrokom (vašim učencem).  

Jaz sem se odločila, da javim vam, razredničarki, in ne vsaki učiteljici posebej. Menim, 
da bo to dovolj. 

No, mi v naši družini imamo kar pestro, trije šoloobvezni otroci, ampak vse dobro 
organizirano. 

Moram poudariti, da Julijan že od prvega dneva samostojno opravlja svoje 
zadolžitve in naloge, ki jih prejme oz. prebere na šolski strani. Edini predmet, pri 
katerem mu nudimo pomoč je seveda angleški jezik. Moje mnenje je, da boljše 
razlage in navodil z vaše strani, strani učiteljev, otroci in seveda mi starši, že skoraj ne 
bi mogli dobiti. Za enkrat nam je vse razumljivo, pomagamo si. Julijan ima starejšo 
sestro, ki je na določenih področjih, kot so zgodovina, naravoslovje, geografija, zelo 
dobra in mu z veseljem priskoči na pomoč. Tudi za njo je to neke vrste motivacija in 
spodbuda. Za angleščino mu priskočiva na pomoč midva z možem. 

Športna vzgoja, tehnika, glasba  in matematika, gospodinjstvo so mala malica. 

Do sedaj smo vse zmogli, brez dodatne pomoči, ker res menim, da podate čisto vsa 
navodila, posnetke in dodatno pomoč na spletnih straneh. 

Lepo vas pozdravljamo s Svetega Štefana, Julijan in ostali družinski člani in 
sporočamo, da smo ZDRAVI!!!!!! 

Pa ostanite zdravi tudi vi. 

Ines Štancar 

 

 



NAŠE ŽIVLJENJE V SAMOIZOLACIJI 

 

V prvih dveh mesecih letošnjega leta sem si želela, da bi se moje življenje in 

življenje naše družine vsaj malo umirilo. Naporna služba, vsakodnevni 

popoldanski treningi, vikendi pa so bili rezervirani za razna tekmovanja in 

tekme. Pogosto se je zgodilo, da smo se videli šele popoldan in zvečer, ko se je 

opravljalo še šolsko delo.  

Potem pa je začetek marca prinesel popoln preobrat. Virus Covid19, ki je bil v 

naših mislih še nekje daleč stran, je nenadno in neusmiljeno zarezal v naša 

življenja. Ostali smo doma, svet pa se je ustavil. Najprej službeno, potem pa še 

šolsko delo se je preselilo za domačo mizo. Odpadli so vsi treningi, tekme, 

tekmovanja, zaprli so igrišče, omejili gibanje. 

Najprej se nam je zdelo, da bomo ta dva tedna pa že preživeli, potem pa se bo 

življenje vsaj približno vrnilo v stare tirnice. Moram priznati, da je bil prvi 

teden šolanja na daljavo za nas velik izziv. Nikakor ni enostavno delati za službo, 

opravljati gospodinjsko delo in hkrati še dopovedovati otrokom, da to niso 

počitnice in bo treba delati za šolo doma. Dela za šolo niti ni bilo tako veliko, 

veliko več časa je šlo za pregovarjanje in nadzor, da je delo res narejeno.  

Počasi pa je tako nama kot otrokoma že na sredini prvega tedna postalo jasno, 

da ne govorimo več le o dveh tednih, ampak bomo doma precej dlje. Sedli smo 

skupaj, naredili urnik in načrt, tako da je zadeva v drugem tednu stekla brez 

problemov. 

Vsak dan po zajtrku naša miza v kuhinji postane tako domača pisarna kot tudi 

domača učilnica. Tu poteka delo za službo, vključno s sestanki v obliki 

telefonskih konferenc, in za šolo, kjer je potreben računalnik. Reševanje nalog 

in delovnih zvezkov pa še vedno poteka v sobi za pisalno mizo. Mizo potem 

pospravimo za kosilo, po kosilu pa nadaljujemo vsak s svojim delom. Ker sta 

moja otroka dvojčka in obiskujeta isti razred, velikokrat poteka med njima 

glasna izmenjava mnenj, kdo ima prav. Včasih gre celo tako daleč, da je treba 

posredovati, da se strasti malo umirijo. 

Otroka v začetku tedna pregledata tedenske naloge in si v grobem naredita 

načrt, kako in kdaj jih bosta opravila. Zelo nam je všeč, da so naloge tedenske, 



tako da si lahko sama razporedita čas in naloge. Dogovorili smo se, da je šola 

obveznost otrok, zato se v njuno delo ne vmešavam. Če je kje potrebna pomoč, 

ju spodbujam, da si sama poiščeta na internetu ali v učbeniku. Dandanes se 

mladi v digitalnem svetu znajdejo precej bolj kot starši. Če je vseeno kje 

potrebna dodatna razlaga, je za to čas popoldan. Pa še to ponavadi poteka v 

gibanju in v obliki debate. Vsak popoldan, ko zaključimo vsak s svojim delom 

za tisti dan, gremo na sprehod. Ne ustavi nas niti slabo vreme, čeprav je do 

zdaj najkrajši sprehod v mrzlem vetru in sneženju trajal manj kot deset minut. 

Zdaj, ko smo omejeni z gibanjem, delamo krajše in tudi daljše pohode po 

domačih gozdovih. Ta čas izkoristimo za pogovore o različnih temah, včasih 

tudi za utrjevanje šolske snovi pod krinko. To pomeni, da otroka med delom 

vprašam, kaj delata pri posameznem predmetu, potem si zadevo preberem, 

nato sledi debata. Nikoli ni prepozno za to, da se človek nauči kaj novega ali 

obnovi tisto, kar je nekoč že znal. Ker pa so sprehodi in pohodi za aktivna 

košarkarja premalo, zvečer še ohranjata svojo kondicijo s pomočjo posnetih vaj 

na internetu. 

Samo podajanje snovi je dobro zastavljeno, edino kar že vsi pogrešamo, je 

neposredni stik. Kar pa v današnjih časih niti ni tak problem, če je volja, se 

najde tudi pot. Zelo mi je všeč, da so se otroci in učiteljica za fiziko povezali v 

skupino, v kateri vsakodnevno popoldan skupaj rešujejo naloge za tekmovanje 

iz fizike.  

Kar nas skrbi, je NPZ, valeta, vpis v srednje šole, preverjanje znanja. 

Takšno je naše življenje v času samoizolacije. Umirili smo se, nikamor nam ni 

potrebno hiteti, svoje naloge opravljamo v miru in imamo za to tudi dovolj 

časa. Skrbimo, da tako sebe kot stanovanje vsaj enkrat dnevno temeljito 

prezračimo. Opazila sem tudi, da se precej manj prepiramo in da smo se kot 

družina izjemno povezali. Ta čas nam je dal dragoceno lekcijo: «Vse bomo 

zmogli, dokler bomo le zdravi!« 

 

Katja Arh Kos, mama devetošolcev 

 

 

 



Miha Kos, 9. d 

Všeč mi je tedenski sistem nalog. Na spletni strani šole smo si na začetku 

prenesli datoteke v Google drive. Tam so datoteke razdeljene na predmete. 

Učitelji so objavili navodila in naloge, ki jih moramo rešiti. Domače naloge 

ponavadi pošiljamo preko gmaila. Vsak teden v mape učitelji dodajo naloge za 

tekoči teden.  

Všeč mi je, da si lahko sam razporedim, kaj bom kdaj naredil. Pogrešam pa 

nekatere sošolce in komaj čakam, da pridem nazaj v šolo. 

 

Gašper Kos, 9. d 

Tudi meni je všeč tedenski sistem nalog. Zjutraj lahko malo dlje spim, zvečer 

grem pa kasneje spat. Pogrešam sošolce in tudi jaz komaj čakam, da pridem 

nazaj v šolo. Žal mi je, da nam je zaradi epidemije odpadla strokovna ekskurzija 

v London in Messierjev maraton. Želim si, da se tole kmalu konča, saj so nam 

zaprli tudi igrišče in z bratom ne moreva metati na koš. 

 

  

 

 

 

 



 

 

Nika Nunčič, 6. d 

 

 



PIŠEMO BASNI IN PRAVLJICE 

 

 

Julija Sovinc, 7. b 



Na gozdnih cvetočih poteh 

odmeva le še smeh, 

ki sliši se v vseh kleteh. 

Smeji se mali zajček, 

ki prej pojedel je le en grižljajček. 

Trebušček se mu buni, 

v želodcu mu že kruli. 

Na travnik oddrvi, 

jesti se mu mudi. 

Tam trave se naje, 

kot nikoli še drugje. 

Potlej pa sestradana lisica za hrbtom se mu pojavi, 

zajček se hitro s travnika odpravi. 

»Ta lisica pa že ni pri pravi!« 

Zver se za njim zapodi, 

zajčku tresejo se že kosti, 

komaj še beži! 

Poln trebušček kosila ga ovira, 

zajček skoraj zraven shira. 

Na drugi strani hriba ga ustavi, 

ga zadavi in 

mu brž majhen dih zaustavi. 

»Takole ti povem, pojedel si vso travo in 

zato si bil ob glavo.« 

Je res: pred močnimi slabič je zmerom kriv. 

 

Kristina Trkmič, 7. c 



REŠEVANJE VASI 

 

Nekoč pred davnimi časi je živel zlobni kralj, ki v resnici ni bil zloben, ampak ga je 

začarala čarovnica in nad celo vas prinesla prekletstvo.  

V kleti je skrival ključ, s katerim bi odklenil skrinjico, ki bi kralja in vas rešil prekletstva. 

Kralj ga ni hotel uporabiti in niti ni hotel, da bi ga uporabil kdo drug.  

Nekega dne se je obuti maček odločil, da bo poskusil dobiti ključ in da bo s tem rešil 

vas pred prekletstvom. Na pot se je podal kar sam, prečkal je devet gora in devet 

voda, da je prišel do vasice, kjer je opazil, da je nad vasico res veliko prekletstvo in da 

sam ne bo mogel priti do ključa. Vedel je, da malo pred vasico živijo palčki. Šel je k 

njim in prosil sedem palčkov, če bi mu lahko pomagali in seveda so palčki bili za. 

Skupaj so se podali proti gradu, kjer živi zlobni kralj. Ko so prišli do gradu, so videli, 

da je obdan s trnjem, zato ne morejo v grad. Za pomoč so prosili Sneguljčico, ki je 

kar nekaj časa bivala pri palčkih. Sneguljčica jim je dala zrno graha in rekla, naj ga 

vržejo v trnje in trnja ne bo več. V tistem času pa naj pogledajo stran, drugače zrno 

ne bo delovalo. Obuti maček in palčki so jo ubogali. Zrno so vrgli v trnje, pogledali 

stran in res trnja ni bilo več.  

Počasi in tiho so vstopili v grad, ko so jih zagledali stražarji in takoj poklicali kralja. 

On je nad njih poslal letečo preprogo, ki jih je ovirala pri iskanju ključa. Hoteli so se je 

znebiti, vendar jim ni uspevalo, preproga jim je zaprla pot. Na pomoč jim je prišla 

vila, ki je preprogo za nekaj časa ustavila, zato so morali obuti maček in palčki pohiteti, 

saj jim bo preproga kmalu spet ovirala pot. Ravno, ko so prišli do ključa, jih je ujel 

kralj in spet nad njih poslal preprogo.  

Palčki in obuti maček pa so pred odhodom v grad skovali načrt, tako da so enega od 

palčkov pustili pod oknom sobe, kjer je ključ. Preproga je iz palčkovih rok vzela ključ 

in ga vrgla skozi okno. Pod oknom pa je stal palček s skrinjico in ključ je padel točno 

v njegove roke. S ključem je odklenil skrinjico. V njej je bila rdeča vrtnica, ki jo je 

moral posaditi. Ko jo je dal v zemljo, se je nebo začelo svetliti. Vsi vaščani so prišli iz 

hiše pogledat, kaj se dogaja. Zlobni kralj se je kar sesedel na tla in spremenil v lepega 

mladega princa. Grad je zaživel. Vsi so prišli pogledat, kaj se je zgodilo. Tudi 

Sneguljčica. Ko je princ videl Sneguljčico, se je vanjo takoj zaljubil, ona pa vanj.  

Naslednji dan sta se poročila in grad je bil videti poln ljubezni. Princ je bil tako vesel 

in hvaležen, da je obutemu mačku in palčkom rekel, naj živijo na gradu z njim in 

Sneguljčico. 

        Ulla Muzel, 6. b 



 

 Gal Zaveršnik, 6. a 



DEVETOŠOLCI SO BRALI ŽUPANČIČEVO ŽEBLJARSKO IN POUSTVARJALI. 

 

»Od štirih do ene, 

Od štirih do ene … 

Do osmih od treh …« 

 

 

 

INTERVJU 
 

Niti za pošten 
počitek ni časa 

 
 

Kljub utrujenosti in 
napornemu delu si je eden 
izmed žebljarjev vzel čas, z 
namenom da nam predstavi 
svoj vsakdan. Že iz njegovih 
rok in obraza je razvidna 
utrujenost in na njegovem 
sključenem hrbtu se kažejo 
posledice trdega dela, 
poganjanja mehov … 
 
Spraševala: Manca K. Šoster, 9. d 

 
Pozdravljeni, gospod. Povejte 
nam kaj več o vašem delu, 
kako dolgo delate? 
Pozdravljeni! Sem eden izmed 
žebljarjev, kot ste omenili že 
prej. Delo je zelo naporno. 
Delamo od štirih zjutraj pa vse 
do enih popoldan, pa od osmih 
do treh. Saj se mi dodobra vidi. 
 
Torej se vam zdi vaš delovnik 
predolg? 
Seveda. Delamo cele dneve, 
dan za dnem, niti za pošten 
počitek ni časa. 
 
 

 

Tukaj je prisotna tudi revščina, 
kajne? 
Imam družino in z nečim 
moram služiti kruh. Če ne bi bili 
tako revni, ne bi delali tako 
neutrudno. Ker pa smo revni, 
nam ne preostane nič drugega, 
kot da preprosto potrpimo in 
delamo, seveda dokler nam 
zdravje to dopušča. 
 
Zdite se mi precej nesrečni. Kaj 
vas muči? 
Ah, ob vsem tem delu, ni časa 
niti za radost in veselje. Pred 
očmi imam samo še delo, 
žeblje. Seveda bi si to rad izbil iz 
glave, a je to ob takem delu žal 
nemogoče. 
 
Žebljarji zelo trpite ob tako 
napornem in težkem delu. 
Duševno in fizično kajne?  
Tako ja, res je. Trpimo, trpimo. 
Moje telo je od takega dela že 
čisto izmučeno, a to še zdaleč ni 
najhuje. Kot sem že prej 
omenil, imam pred očmi samo 
še delo, še ponoči, ko spim, 
kolikor pač ob takem delu 
lahko, sanjam o žebljih. Večkrat 
pa se vprašam, ali mi je tega 
treba, nato pa si žalosten 
priznam, da mi pač ne 
preostane drugega, kot da 
potrpim. 
 
 

Torej so delavne razmere zelo 
slabe? 
Slabe, zelo slabe. Kot ste že 
prej omenili, imam hrbet čisto 
sključen. To je posledica 
trdega dela. Cele dneve 
poganjamo mehove, se 
trudimo na vso moč, da bi 
naredili več in s tem zmanjšali 
revščino. 
 
Še zadnje vprašanje. Izvedeli 
smo veliko o vaših stiskah, 
naporu, trpljenju. Povejte 
nam še nekaj o družbenih 
razmerah. 
Ja, stanje je takšno. Na eni 
strani je huda revščina, ljudje 
se mučimo in delamo kot 
živina, na drugi strani pa 
premožni, ki si niti 
predstavljajo ne v kakšnem 
stanju smo mi, delavci, kako se 
trudimo za svoje družine. Kot 
pa sem že prej rekel, nimamo 
moči. Pač delamo, da 
zaslužimo za vsakdanje 
preživetje, da otroci niso lačni 
in da smo vsaj spodobno 
oblečeni. 
 
Najlepša hvala, da ste se kljub 
kopici dela odzvali vabilu. Pa 
srečno! 
 



 
DAN ŽEBLJARJA 

 
Ko rana ura odbije, izmučeno telo 

Na delo zavije, 
Ura je štiri, se delo začne, 

v hudih razmerah 
se dela vsak dan, 
izmučeni od dela 

so fantje in dekleta, 
a ura jih vodi vse tja do ene. 

 
Tukaj se delo zares ni končalo, 

izmučeno telo 
ob treh je delo nadaljevalo. 

Le kaj bi storili, da bi ljudem telo umirili? 
A kaj, ko se delo 

bo šele ob osmih končalo. 
 

Ko ura je osem odbila, 
izmučena telesa domov so hodila, 

vse bi storili, 
da bi se malo odpočili, 

a misel jih je naprej vodila 
in ura je kmalu štiri odbila. 

 
Karin Šket Štukelj, 9. b 

 
ŽEBLJARSKA 

 
Od jutra do mraka 
v kovačnici sedim, 
od jutra do mraka 

se tam trudim. 
 

Kovačnica je stara, 
zato tudi razmetana. 
Vse je tako prašno, 

da nam v glavi nič ni jasno. 
 

To delo je naporno, a je lepo, 
meni se zdi, da svet premalo ve za to. 

Če imaš rad kovino, 
ti bo tole fino. 

 
Le kje so ta leta, ko sem tukaj začel, 

kakor da mi je vrag leta vzel. 
Delavec se res navadi na te rutine, 

da bodo v prihodnje le te  v dobre spomine. 
 

Luka Fajs, 9. d 



 

 

 

 

 

Filip Kunej, 8. d 



 

Rok Brence, 8. d 

 

Neža Ramšak, 8. b 

 



NASVETI NAŠIH UČENCEV 

 

DOLGČAS 
 

Ob množici ljudi ti hitro postane dolgčas 

če nikomur ni mar zate in ne vzame si čas. 

Dovolj je minuto, dve ali tri, 

ali ni lepo, ko skupaj smo vsi? 

 

Ime, priimek, predmet ali kraj 

je igra, kjer vidiš, če možgani še delajo kaj. 

Vislice, potapljanje ladjic in druge reči 

ob teh igrah ti dolgčas ni. 

 

Pozabimo novodobne stvari, 

ki delajo reke med ljudmi, 

prijazna beseda in iskren nasmeh 

delajo čudeže na obrazih ljudi. 

 

Telefone in tablice dajmo v kot, 

žoge v roke in druženje na dolgi rok, 

naj nihče ne ve, 

kaj pravzaprav dolgčas je. 

 

Tilen Drama, 7. b 



 

Tjaša Štern, 7. a 

 

 



 

Sara Doberšek, 7. c 

 

 

 



ŽELIMO VAM VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE. 

 

 
 

 

     

Izdelava velikonočne voščilnice (Lana Kosi, 4. b) 

Pri izdelavi je sodelovala 
cela družina. Anže je ob 

potoku s starši nabral šibe. 
Ati mu je pripravil leseni del 

z luknjami in navpičnimi 
palčkami. Nato  je sam 

spletel košarico. 
Bravo, Anže Pintar iz 3. c! 

 

 



 

Lana Kosi, 4. b 



 

Tia Drame, 2. r. Zibika 

 



NA KONCU PA, SAJ VESTE …  

 

 

Iza Brajlih, 8. a 

Zoja Golež, 2. c 



IN NAJPOMEMBNEJŠE … 

 

Nika Vahen, 6. c 

Neža Žaberl, 2. c 
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V glasilu je izbor gradiva. 

Nastalo pa je verjetno še 

in še …. 


