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                             Drage učenke, dragi učenci! 

Počasi, a vztrajno se nam približuje »veseli« december, ki bo letos 

zagotovo drugačen, kot smo ga vajeni. Za nami je že prva adventna nedelja, 

ko smo prižgali prvo svečko na adventnem venčku. Upam, da je ta svečka pomenila za marsikoga vsaj 

majhen žarek upanja v teh negotovih čas.  

___________________________________________________________________ 

ŠOLANJE NA DALJAVO 

V ponedeljek, 19. 10. 2020, smo razredi predmetne stopnje spet začeli s šolanjem na daljavo. 

Naslednji teden smo imeli krompirjeve počitnice, ki so se podaljšale še za en teden. Po 

počitnicah smo z velikim zagonom in veliko energije spet začeli z delom. Ta energija se mi 

postopoma slabša in mislim, da nisem edini. Na drugo obdobje dela na daljavo smo bili učenci in učitelji 

kar pripravljeni. Vsi učitelji nam pošiljajo delo v Spletno učilnico in nam s tem malce olajšajo zadevo. 

Mislim, da smo jim lahko vsi učenci hvaležni, saj so tudi oni s šolanjem na daljavo dobili veliko več 

obveznosti. Na daljavo poteka tudi pridobivanje ocen, večinoma ustnih, kar je pri nekaterih predmetih 

težje, kot če bi bili v šoli. Četudi bo takšno šolanje dolgo trajalo, smo se učenci višjih razredov že 

navadili. Zagotovo pa vsi pogrešamo socialni stik z drugimi, še posebej s svojimi sošolci in s prijatelji. 

Za konec bi želel vsem učiteljem in učencem sporočiti, da naj potrpijo še do naslednjih počitnic, ko se 

bodo lahko spočili in uživali v praznikih.             

 Luka Petek, 9. g 

V ponedeljek, 19. 10. 2020, smo višji razredi začeli s šolanjem na daljavo. Po prvem tednu šolanja na 

daljavo smo imeli dva tedna počitnic, nato smo nadaljevali s poukom v Google spletnih učilnicah, ki 

nam jih učitelji uredijo za vsak predmet posebej. Učitelji nam pošljejo nalogo, ki jo moramo opraviti v 

določenem roku in poslati nazaj učiteljem, od katerih dobimo povratne informacije o oddani nalogi. V 

ponedeljek, 9. 11., so se nam pridružili še učenci od 1. do 5. razreda. Verjamem, da je za mlajše učence 

šolanje na daljavo veliko bolj stresno, kot za nas. Vsi skupaj že od začetka trdo delamo in bomo tako 

nadaljevali, dokler se ne vrnemo v šolo.  

___________________________________________________________________David Jurgec, 9. g 



TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  

Tako kot vsako leto smo tudi letos tretji petek v novembru imeli Tradicionalni  

slovenski zajtrk. To šolsko leto je zaradi epidemije Covid-19 potekal nekoliko drugače. 

Letošnjega tradicionalnega zajtrka nismo izvedli v šoli kot v preteklih letih, temveč smo si ga pripravili 

doma. Zajtrk sem imela v družinskem krogu. Jedli smo tradicionalno slovensko hrano, in sicer črni kruh, 

mleko, maslo, cvetlični med in jabolka. Pogrešala sem tradicionalni zajtrk kot je potekal pretekla leta, 

skupaj z mojimi sošolci in s sošolkami. Že več dni prej smo se ga zelo veselili. Vseeno pa sem vesela, 

da smo doma obeležili Dan slovenske hrane. 

Maja Šauperl, 8. g 

V petek, 20. 11. 2020,  smo v domačem okolju izvedli malo drugačen slovenski tradicionalni zajtrk.  

Učenci od 1. do 5. razreda so imeli cel dan naravoslovni dan, učenci od 6. do 9. razreda pa prvi dve uri, 

potem smo nadaljevali s poukom.  Zajtrk je najpomembnejši obrok v dnevu, za njega imamo tudi nekaj 

pregovorov (npr. »Po jutru se dan pozna.«; »Zajtrkuj kot kralj, kosilo jej kot princ in večerjo kot berač.«) 

Naša naloga je bila, da si pripravimo zdrav zajtrk, ga fotografiramo in nato pošljemo učiteljem 

fotografije v spletno učilnico. Ljudje zajtrk najpogosteje izpustimo, ker nam zmanjka časa, saj predolgo 

spimo, nimamo apetita, ali ga združimo kar z malico. V šoli nam za slovenski tradicionalni zajtrk 

postrežejo toplo mleko, črni kruh, med, maslo in jabolko. Za vnaprej vam želim veliko zdravih zajtrkov. 

Lana Ornik, 7. g 

V petek, 20. 11. 2020, smo imeli tradicionalni zajtrk doma v karanteni. Tradicionalni slovenski zajtrk je 

osrednje dogajanje dneva slovenske hrane in ga vsako leto obeležujemo tretji petek v novembru. 

Sestavljen je iz kruha, masla, medu, mleka in jabolka. Pri meni je letos zajtrk potekal podobno kot v 

šoli, vendar doma nismo bili s prijatelji, ampak z družino. Zajtrkovala sem z mamico in s sestro. Najprej 

sem si pogrela mleko, med tem pa urezala kruh. Na kruh sem namazala maslo, nato pa še med. Ko se je 

mleko pogrelo, sem ga popila in pojedla kruh. Na koncu sem pojedla še jabolko. Zajtrk mi je bil všeč, 

vendar mi je boljši v šoli, s prijatelji in prijateljicami. 

__________________________________________________________________Maša Šauperl, 8. g 

ZASEDANJE OTROŠKEGA PARLAMENTA 

Na parlamentu nas je vodja prireditve najprej pozdravila in povedala, kako bo vse 

skupaj potekalo, nato pa smo se razdelili v 12 skupin. Nismo dobili posebne teme, 

ampak smo vse skupine lahko prosto razmišljale o epidemiji Covid-19, njenih 

prednostih in slabostih, o razlikah med prvim in drugim valom epidemije, o težavah pri učenju na 

daljavo in drugih stvareh, ki so povezane s tem. Za to smo imeli 30 minut časa, nato pa smo se vrnili 

nazaj na videokonferenco celotnega parlamenta. Poročevalci posameznih skupin so nato poročali, o čem 

smo se pogovarjali. Parlament je trajal približno uro in pol. 

Klara Tikvič, 7. g 



Na otroškem parlamentu smo razpravljali o epidemiji Covid-19 in življenju v času le te z našega, 

otroškega vidika. Najprej smo govorili o pozitivnih in negativnih stvareh.  

Kot pozitivne sem izpostavil skrb za svoje zdravje, preživljanje časa z družino, privarčujemo tudi denar, 

ker ne hodimo veliko v trgovine. 

Kot negativne sem naštel: odpoved vseh prostočasnih dejavnostih, športnih treningov, druženj, 

odpovedani so nastopi glasbenikov, športni dogodki so brez gledalcev. 

Na vprašanje, kako doživljam  drugi val epidemije v primerjavi s prvim in kakšni so občutki, sem 

povedal, da ga doživljam podobno kot prvega, da pa otroci občutimo žalost, nemir in preveč energije, 

ki je ne moremo sprostiti doma. 

Moje sporočilo sovrstnikom je bilo, da se skupaj držimo ukrepov, da epidemija čim prej mine in da se 

življenje spet normalizira. 

__________________________________________________________________Tian Kovačec, 4. g 

ADVENTNI VENČEK 

Zadnjo nedeljo v mesecu novembru bomo na mizo postavili adventni venček in prižgali prvo svečko. 

Rečemo, da se pričenja adventni čas in s tem »veseli« december. Adventni venček naredimo 

tako, da na okrasni krožnik postavimo štiri svečke. Dodamo vejice, kamenčke, storže, 

okraske … Vsako nedeljo prižgemo dodatno svečko. Zvečer se pri mizi zbere cela družina. 

Jemo piškote, pijemo čaj, se pogovarjamo, igramo pa tudi družabne igre. November je mesec, ko 

pričakujemo december. Takrat sem več z družino, zato mi je ta mesec zelo všeč. 

_____________________________________________________________________Anja Hedl, 6. g 

PRAZNIČNI ČAS 

V nedeljo bomo na adventnem venčku prižgali prvo svečko. Adventni venček izdelam 

skupaj z mamo. Upam, da bo Corona virus počasi izginil, da bomo imeli lepe praznike, 

ki jih praznujemo v mesecu decembru. Najbolj se veselim 24. decembra, ko okrasim 

božično jelko in odpiram darila.  

____________________________________________________________________Jan Murko, 6. g 

ŠPORTNI DAN OD DOMA  

V četrtek, 26. 11., smo učenci izvedli športni dan na daljavo. Lahko smo izbrali 

pohod v dolžini 10─15 kilometrov, kolesarjenje … Dan sem začela z 

dobrim in zdravim zajtrkom. 

Dopoldne sem se učila, nato sem imela kosilo. Z mamico in s psom sem se odpravila na pohod 

v poznih popoldanskih urah. Prehodili sva veliki krog, ki je bil dolg skoraj 12 kilometrov, hodili pa sva 

malo več kot dve uri. Po pohodu sem bila zelo utrujena, še vedno me bolijo noge.  

Športni dan mi je bil všeč, čeprav se nisem smela družiti s prijatelji. 

_______________________________________________________________Nia Planer, 8. g 



ŠPORTNI DAN NA DALJAVO V 3. RAZREDU  

Čeprav je danes res mrzel in meglen dan smo sestrica Tia, babi in jaz odšli na pohod, 

ki smo ga izvedli v okviru športnega dne. Hodili smo slabi dve uri. 

Šli smo od doma do "Dolgega kamna" in še malo naprej na razgledno jaso. Tam smo pojedli malico, 

spili sok in odšli nazaj proti domu. Bilo je super, ampak zelo mrzlo.  

Tian Mahorič, 3. g 

 

Zjutraj smo si z družino pripravili zdrav zajtrk. Ker je bil ta dan športni dan smo šli v športni park. Tam 

sem se imel zelo »fajn«. Rad se vozim s skirojem in z rolko. Kasneje smo športni dan nadaljevali še 

tako, da smo odšli na sprehod. 

______________________________________________________________________Toni Raj, 3. g 

NAŠE PESMI 

Koronske počitnice 

Vsi ostali smo doma, 

šola je pozabljena. 

Na počitnicah zdaj vsi 

smo ostali brez skrbi. 

  

Naši računalniki 

so že vsi »prekurjeni«, 

mi pa kar za njimi ždimo, 

iščemo »ta pravo« rimo. 

  

Potrebujemo odmor, 

da se ne zgodi upor. 

Komaj čakamo pouk, 

ki bo brez »koronskih« muk. 

Val Bole, 5. g 

Šola na daljavo 

Sedaj doma se šolamo, 

da se virusu izognemo. 

In kako to izgleda? 

Kot prava zmeda. 

A danes sem res uživala, 

kar v pižami sem ostala 

in nalogo hitreje oddala. 

 

Tija Težak, 5. g 

 

                 UGANKI 

 

 

                                          Polnega mama postavi na mizo,  

                                          prazen se znajde snežaku na glavi. 

 

 

                                                                                     Štiri noge ima, a hoditi ne more, ne zna. 

                                                                                     Kaj je to? 

 

 


