
5. in 6. razred
Zaključna prireditev - virtualno



Naša razmišljanja …

Marsikdo se bo spraševal, kako lahko sploh 

koronavirus preprečimo oziroma ustavimo. 

Vse je odvisno od nas prebivalcev Slovenije. 

Virus bomo najlažje ustavili tako, 

da bomo ostali doma. 

Zdaj je čas, da bolj spoznamo svoje domače, 

si uredimo stanovanje, lahko tudi pripravimo 

kakšno kosilo in tudi pomagamo staršem. 



… mislim, da bi se morali izolirati, si 

umivati in razkuževati roke in najbolj 

pomembno - ne hoditi od doma in na 

obiske, če nismo stoprocentno prepričani, 

da kdo od nas ali od njih nima tega novega 
virusa. 

Mislim, da ko je korona virus izbruhnil, ga ljudje nismo vzeli 

resno in smo si za tako hitro in veliko širjenje krivi sami, saj 

veliko ljudi ni upoštevalo navodil. Veliko držav - kot je na 

primer Avstrija, ni takoj zaprla meje, kar je povzročilo še 

večje širjenje virusa. Mislim, da bo Slovenija manj okužena, 

saj ima zelo stroga pravila, nekatere države pa imajo zelo

malo sprejetih ukrepov.



Menim, da je ta koronavirus zelo resna stvar, 

saj se, če ne bi bilo nevarno, šole ne bi zaprle.

Upam, da se ta virus čim prej konča in da bo 

potem vse naprej kot po starem.

Upam, da se bo čimprej vse umirilo in bomo 

lahko šli v šolo, saj je pouk na daljavo zelo težak, 

ker zraven nimamo učitelja, ki bi nam lahko 

pojasnil, kar ne bi znali.

Moja največja želja je, da bomo vsi zdravi in 

da se kmalu vidimo.   
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Počitnice
Sonce na nebu kozolce prevrača,

beli oblaček je žarkom igrača.

Mi pa tu spodaj v travi ležimo,

v senci vse štiri od sebe  molimo.

Dolga, dolga bila je ta pot.

Na glavo obrnil se cel je že svet.

Mi pa smo doma ostali,

saj smo s tem bolezen pregnali.

Naj sonce pripeka kakor hoče,

naj bo poletje še dolgo in vroče. 

Za kupček drobiža vedno dobimo

dovolj sladoleda, da se ohladimo.

(avtorica pesmi: Živa N., 6. r)



Prijetne počitnice vam želijo 

učenci 5. in 6. razreda z razredničarko …


