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                                                                     Drage bralke in bralci! 
 
                                                                          V začetku leta smo prvič v medijih slišali, da je na Kitajskem izbruhnil nov virus, 

imenovan koronavirus (COVID-19). Večina je mislila, da virus do nas ne bo prišel, ampak so 4. marca uradno 

potrdili prvi primer koronavirusa v Sloveniji. Vedeli smo, da se virus hitro širi iz človeka na človeka. Vlada je 

sprejela ukrepe in zaprla vse vrtce in šole v Sloveniji, da se pri nas ne ponovi scenarij, kot ga imajo v Italiji. 
Učitelji so nam 12. 3. povedali, da se bomo od ponedeljka 16. 3. šolali doma. Nekateri so bili veseli te novice, 

drugi ne. V petek 13. 3. je bil zadnji dan, preden se je začelo šolanje od doma. Vsi smo se redno razkuževali, si 

umivali roke in poskušali držati varnostno razdaljo 1,5 m. Učitelji so nam dali napotke, kako naprej, ko se bomo 
šolali od doma.  

Prvi teden zame ni bil preveč stresen, saj sem se držala navodil učiteljev. Čez čas je vlada omejila gibanje med 

občinami, saj je število obolelih naraščalo. Kar nekaj stvari bo v letošnjem šolskem letu drugače, če pridemo v 
šolo. Tako kot nekateri tudi jaz mislim, da bomo prišli nazaj v šolo. Upam, da čim hitreje zajezimo virus, gremo 

iz karantene in pridemo nazaj v šolo in normalno življenje. 

Še prej pa vam vsem želim lepe in zdrave počitnice.                                                   Lana Ornik, 6. g 

 

ŠOLA NA DALJAVO 

 
Zaradi epidemije koronavirusa covid 19 so se zaprle vse šole in vsi vrtci. Zato v ponedeljek, 16. 3. 2020, nismo 

več šli v šolo in smo začeli s poukom na daljavo. Prvi teden je bilo kar naporno za vse, tako za naju kot tudi za 

starša. Najprej sva se še kar "lovila" okoli vsega dela, zaposlitve in aktivnosti. Nisva se še prav znašla pri iskanju 
gradiva na spletu, organiziranju urnika; trajalo je kar dolgo, da sva naredila vse, kar sva morala. Ampak počasi 

sva se vpeljala v ta način poučevanja. Zjutraj vstaneva med 7. in 8. uro, zajtrkujeva in začneva delati naloge za 

vsak predmet, ki je tisti dan na urniku. 
Zavedava se, da to niso počitnice, zato sva pouk na daljavo vzela resno in vsak dan sproti opraviva naloge, 

čeprav sva oba mnenja, da je pouk na daljavo težji kot v šoli, saj nimamo razlage učiteljice in velikokrat ne 

razumeva snovi, ki jo predelava. Zato nama morata kar precej pomagati starša. 

Ko končava, imava čas za branje knjig, gledanje TV, igranje družabnih iger, pomoč staršem pri raznih opravilih. 
Najbolj pa sva vesela, ko je lepo, toplo in sončno vreme in sva lahko zunaj na dvorišču in uživava na svežem 

zraku. 

Želiva si, da vse to čim prej mine in se vrnemo v šolo ter nadaljujemo z normalnim poukom in normalnim 
življenjem. Zelo že pogrešava sošolce, prijatelje in učitelje, zato se vsi strogo držimo pravil in ostajamo doma, 

da bomo preprečili nadaljnje širjenje virusa. Ker le tako bomo lahko nadaljevali s tempom, ki smo ga bili 

navajeni. 

Upava, da se čim prej vidimo. Ostanite zdravi! 

Neja in Tilen Šilak, 3. g in 5. g 

 

POUK OD DOMA 

Danes je bil res čudovit dan. Prvič v tem drugačnem času, v tej tako imenovani karanteni, sta bila danes oba 

doma, mamica in ati. 

Skupaj smo se zbudili, skupaj smo se zjutraj cartali v mamičini in atijevi postelji, skupaj smo si naredili zajtrk, 
ga pojedli. Vse smo počeli skupaj. Danes je bila moja učiteljica mami, bratcev učitelj pa ati. Po kosilu smo odšli 

na zrak. Na dvorišču smo igrali košarko, nogomet, smo pa tudi tekali. Odšli smo v gozd, kjer smo raziskovali, 

kaj vse se v gozdu najde, katere vrste dreves so, živali, rastline. Potem sem v sobi na toplem, ker me je kar malo 

zazeblo, brala knjigo za bralno značko. Zvečer smo skupaj pogledali film. 
Res je bil odličen dan. 

Tia Mahorič, 5. g 



 

 

 

ŠPORTNI DAN – 2. 4. 2020 

 

V četrtek, 2. 4. 2020, smo imeli športni dan. Ta dan smo se razgibali. Dopoldan sem delala telovadne vaje, ki 

nam jih je poslala učiteljica. Moja sestra Brina obiskuje 1. razred, zato je tudi ona imela športni dan. Počakali 
sva, da se je ati vrnil iz službe. Skupaj smo se odpravili na daljši pohod v gozd. Najprej smo nekaj časa hodili 

ob potoku. Videli smo žabji mrest. Skakali smo preko potoka. Ati naju je naučil skakati s pomočjo palice. Z 

Brino sva plezali po drevesih. Na poti smo prišli do preže, ki jo imajo lovci za opazovanje divjadi. Tudi na njo 

sva splezali in čakali smo srno. Srna ni prišla, ker smo se pogovarjali preveč glasno. Nazaj smo se vrnili po 
kolesarski poti.  

Za nami je bil zelo lep dan. Upam, da se ponovi.  
Anja Hedl, 5. g 

 
 

 

 
Zjutraj sem vstala, se najedla in skupaj z mamo in sestrama smo odšli na sprehod dolg nekje 3 kilometre. Ko 

smo prišle domov, sem imela odmor. Potem sem se šla igrat s sestro. Skupaj sva se lovili in šli skrivalnice. Nato 

pa smo se skupaj z mamo šle športnega lova na zaklad. Dodale smo razgibalne vaje, tako, da je bilo zajeto vse 

od glave do nog. Nekaj smo delale zunaj, nekaj po sobah, kar mi je bilo zelo zanimivo.  
Najbolj všeč mi je bil športni lov na zaklad. Tukaj smo se veliko presmejale, še posebej moji sestri Sofiji. Dan 

je lepo potekal in športni dan mi je bil zelo všeč, zato ne bi nič spremenila. Razporedila sem si ga tako, da je 

meni ustrezalo. Počutila sem se super. Zraven vsega sem pospravila še sobo.   
 

  Manuela Kvar, 5. g 

 

 

 

 

Danes je bil res čudovit dan. Prvič nismo imeli dela z učenjem, ampak smo dobili navodila, kako športno 

preživeti dan. 
Zjutraj smo se zbudili, pojedli zajtrk in učiteljica mami je vodila vaje za razgibavanje. Nato smo šli ven in skupaj 

s kužkom Donom pretekli kar nekajkrat okoli hiše. Potem smo si pripravili sendviče, vodo, bonbone. Vse skupaj 

smo spakirali v nahrbtnike in začel se je naš pohod. Skupaj z nama s sestrico Tio sta šli še mami in babi. Odšli 
smo po vinogradu in travniku v gozd, kjer smo pot nadaljevali po gozdnih poteh. Hodili smo dobro uro, nakar 

smo na jasi malicali. Na tla smo dali odejo in sedli. Pojedli smo sendviče, spili vodo in pojedli nekaj bonbonov. 

Potem smo pot nadaljevali po hribu navzgor do doma. Uh, bilo je naporno. 
Po kosilu smo šli z atijem, ki je prišel iz službe, v gozd na drugo stran naše hiše in tam tekali ter opazovali, kako 

se gozd prebuja. 

Ta dan mi je bil zelo všeč. Želim si, da bi vsak teden bil tak dan. 

                                                                                                                                            Tian Mahorič, 2. g 

 
V četrtek, 2. 4. 2020, smo imeli športni dan. 

Jaz in moja družina smo si izbrali delo doma in smo pobirali in vezali veje ter delali na skalnjaku. Najprej smo 

iz cele naše parcele pobrali vse veje in jih začeli kuriti. Imeli smo še prikolico, polno vej, od babice in dedka, 

zato smo še zvezali njihove veje. Vse je šlo po planu, dokler nas nisem jaz zaklenil ven iz hiše. Na srečo je 

imel moj oče svoj telefon zunaj in smo poklicali dedka, da bi nam odklenil hišo. Ko je prišel, smo se še malo 

pogovarjali in nato je odšel. Potem ko smo zložili veje, smo še odšli delat na skalnjak. 

In tako se je končal naš športni dan. Še zdaj si ne predstavljam, kako bi bilo, če ne bi imeli telefona. 

 

Luka Podgoršek, 6. g 

 
Z mamico in bratom Lukom smo šli na pohod. Hodili smo 2 uri. Vmes smo se ustavili v gozdu, kjer sem plezal 

po drevesih. Videli smo veliko podlesnih vetrnic in ptico ujedo. Skakal sem tudi preko obcestnih jarkov. Imel 

sem se zelo lepo. 

Toni Raj, 2. g 

 



 

 

 

 

 

KULTURNI DAN – 10. 4. 2020 

 

 

Razveselil sem se kulturnega dne, ki je bil namenjen branju knjig, saj zelo rad berem. Zelo rad hodim v knjižnico 

ter knjigarne. Tudi doma imamo kar nekaj knjig. Zabaval sem se pri delu, ko sem moral meriti in tehtati knjige. 
Po policah sva z bratom iskala knjige. Končno sva našla prave knjige za vpis v tabelo. Najtežja ter najdebelejša 

je bila enciklopedija Zemlja s 520 stranmi, največja je bila knjiga z ugankami Razvozlanke, najtanjša je bila 

knjiga Dan na plaži s 23 stranmi, najbolj dolgočasna pa je bila otroška knjiga Dež. Moja najljubša knjiga je 

enciklopedija Države sveta, z najlepšimi platnicami ter ilustracijami je bila knjiga Vajana. Z bratom sva si v 
sobi postavila šotor in naredila bralni kotiček. Medtem je mami pekla palačinke. Tako kot vsak večer smo si 

ogledali film ter pred spanjem v postelji brali knjige. V tem dnevu sem se zelo zabaval. 

 

Luka Raj, 5. g 

 

 

 
 

Najprej sva si z bratcem od mamice sposodila meter in tehtnico. Po policah sva iskala knjige. Končno sva našla  

prave knjige. Zelo sva se smejala, ko sva brala otroško knjigo Dež. Z bratcem sva postavila šotor. Potem sva 

izpolnila tabelo. Najtežja je bila Zemlja, ki ima 520 strani, največja Razvozlanke, najmanjša pa knjiga Dež. 
Bral sem knjigo Bi se gnetli na tej metli. Potem sem jo še enkrat na glas prebral mami, ko je pekla palačinke. 

Zvečer mi je še mami brala v postelji. 

Toni Raj, 2. g 

 

KALIGRAFIJE UČENK, KI SO NASTALE NA KULTURNEM DNEVU 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Cvetko, 7. g Nika Potočnik, 9. g Kaja Kolarič, 8. g 

 

TEHNIŠKI DAN – 21. 4. 2020 

Najprej sem si zaščitil mizo. Poiskal sem ves material in pripomočke. Izrezal sem kazalo in nanj prilepil veliko 

zvezdic, ki sem jih še prej izrezal. Na vrhu sem kazalo preluknjal, napeljal volno in za konec še kroglico. Mami 

sem prosil, da mi jo zaveže, ker mi to še ne gre. Nastalo je čudovito knjižno kazalo. Odhitim po knjigo in začnem 
z branjem. 

Nik Cvetko, 3. g 

 



 
 

 

 

Najprej sem si zaščitil delovno površino s časopisom. Za izdelavo izdelka sem uporabil leseno palčko od 
sladoledne lučke, akumulatorski vrtalnik, brusni papir, leseno deščico in flomastre.  

Leseno palčko sem položil na deščico, da ne bi poškodoval mize, in vanjo izvrtal luknjico. Luknjico sem še 

zbrusil z brusnim papirjem. S flomastri sem palčko pobarval v barve mavrice. Na koncu sem v luknjico vstavil 
kovinsko vrvico z obeskom v obliki dudice. Oboje sem našel med svojimi shranjenimi drobnarijami. Nastalo je 

lepo knjižno kazalo. 

Anej Majcen, 3. g 

Najprej sem mizo zaščitila s papirjem. Nato sem si pripravila material in pripomočke. Začela sem z delom. 
Leseno palčko sem namazala z lepilom in ovila z volno. Nanjo sem prilepila še različne bleščice. Naslednjo 

palčko sem pobarvala s flomastri. Z različnimi barvami sem narisala črtast vzorec. Na koncu sem dodala še 

vrvico. Tudi na tretjo sem dodala vrvico in narisala vzorec. Izdelala sem si tri knjižna kazala, ker berem različne 

knjige hkrati. 

Eva Medik, 3. g 

Najprej sem si zaščitila delovno površino. Palčko od sladoledne lučke sem dala na karton, jo dvakrat obrisala in 

izrezala. Enako sem naredila še na papirju. Papir sem nato s flomastri pobarvala in ga nalepila na karton. Palčki 

sem zlepila v obliki črke X, ju okrasila z zvezdico in na končano knjižno kazalo navezala še vrvico. 

Zoja Pintarič, 3. g 

Danes smo imeli tehniški dan. Izdelal sem knjižno kazalo. Idejo za izdelavo kazala sem dobil na spletu. Izdelal 

sem Mačka Murija. 

Najprej sem s kartonom zaščitil mizo. Za izdelavo sem potreboval kozarec, svinčnik, škarje, lepilo in luknjač. 
Najprej sem s pomočjo kozarca narisal dva kroga na šeleshamer. Nato sem ju izrezal. Enaka kroga sem izrezal 

še iz črnega kolaž papirja, da sem dobil glavo in noge. Iz kolaž papirja različnih barv sem izrezal dele za oči, 

ušesa, smrček, brke in tačko ter jih nalepil. Na koncu sem iz šeleshamerja izdelal trak in na en konec nalepil 
glavo, na drugega pa tačko. S tem je bil izdelek dokončan in pripravljen za uporabo. 

 Tian Kovačec, 3. g 

  Po mizi sem položila časopisni papir. Vzela sem modelirno maso, ki sem jo pregnetla, z valjarjem povaljala in 

iz nje izrezala dolg pravokotnik. Tega sem dala za 50 minut v pečico, da se je posušil in strdil. Pri izrezu luknjice 

za vrvico sem si pomagala kar z ročajem žličke. Na suh trak sem nalepila zvezdice in delfinčke, ki sem jih z 
luknjačem izrezala iz papirja. Za morje sem uporabila bleščice. Iz treh vrvic sem spletla kito, ki sem jo uporabila 

za dodaten okras. 

Katarina Lampič, 3. g 

 

 

 

DAN ZEMLJE 

22. april se kot dan Zemlje na svetovni ravni letos praznuje že 50. leto zapored. 22. aprila 1970 se je 20 milijonov 

Američanov podalo na ulice, da bi protestirali proti okoljski nevednosti in zahtevali novo pot za naš planet. Leta 

2016 so Združeni narodi dan Zemlje izbrali za dan, ko je začel veljati zgodovinski pariški sporazum o podnebnih 

spremembah. 

Glavna tema letošnjega dneva Zemlje so podnebni ukrepi, zato je potekalo veliko razprav o emisijah 

toplogrednih plinov, ki veljajo za glavni razlog podnebnih sprememb. Morda nas zemlja s koronavirusom 

opominja, da je skrajni čas, da se začnemo zavedati, da je ona edini planet na katerem lahko živimo in preživimo. 

Drugega nimamo! Spremembe, ki so bile potrebne, so se zgodile, ne da bi jih načrtovali. Ostali smo doma, 

zmanjšal se je ves promet, obstale so mnoge tovarne, ni več množičnega obiskovanja nakupovalnih centrov, v 

trgovino zahajamo manj pogosto, vse pomembne klice in plačila opravljamo preko internetnih povezav in čeprav 

se je zaradi vseh gospodinjskih opravil nekoliko povečala poraba električne energije in vode, na te spremembe 

sami lahko vplivamo.  

Zemlja je planet, na katerem živimo in je naš dom. Za svoj dom pa je treba lepo skrbeti, ga imeti rad in poskrbeti, 

da ostane čist. Za nami bodo prišle na ta planet še mnoge generacije, zato jim ga moramo zapustiti čistega in 

lepega. 

"Gost si na tem planetu, zato se pričakuje od tebe, da boš zapustil takega, kakršnega si našel, ali boljšega. 

Skrbeti moraš za druge življenjske oblike, ki ne znajo govoriti ali si pomagati. Odgovoren si za obljube, ki jih 

daješ, za dogovore, ki jih sklepaš, in za rezultate svojih dejanj."  (Marlo Morgan) 

                                                                                                          Ekosvet 


