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Naše življenje se v letu 2020 vrti nekoliko drugače, kot smo vajeni. Doživljamo 

spremembe, ki nam niso všeč, ampak jih je treba sprejeti, saj nimamo veliko vpliva 

nanje. Ampak … učimo se živeti z njimi, mislimo s svojo glavo in ostanimo srečni. 

Prepoznajmo v tem norem času dobre stvari in ločujmo med tem, kaj je pomembo 

in kaj ni. Tudi na daljavo ali na 2 metra razdalje lahko spoznamo in ohranimo 

prijatelja, lahko se zabavamo, učimo se novih stvari in ostanemo dobri ljudje. 

Učenje na daljavo smo si izkusili ravno toliko, da smo prišli do spoznanja, da 

vendarle radi hodimo v naš šolski prostor.  

Naj se nam v letošnjem šolskem letu zgodi in dogaja veliko lepega. 

 

Ravnateljica Bojana Verdinek, prof. 

 

 

Spoštovana gospa ravnateljica, pomočnica gospe ravnateljice, cenjeni učiteljski 

zbor in vsi delavci šole! 

 

Pred nami je novo šolsko leto. Leto, za katerega ne vemo, kakšno bo in kako se bo 

izteklo. Zagotovo se bomo vsi potrudili, da nam bo čas naklonjen in da bomo iz 

vsega vsrkali vse, kar bo za vsakega posameznika najboljše. 

Želim vam, da kljub razmeram, v katerih boste poučevali in čas preživljali z našimi 

otroki, v srcih ohranite zaupanje vase, na licih nasmeh (čeprav bo včasih zakrit z 

maskami), v duši mladost, srečo in veselje. 

 

Prepričana sem, da boste šolsko leto naredili tako lepo, da ga otroci ne bodo nikoli 

pozabili. To znate, to zmorete z vso strokovnostjo in s svojo ljubeznijo do 

edinstvenega poklica, ki ga opravljate. 

Radi vam zaupamo otroke. Morda z njimi preživite celo več časa v dnevu kot mi.  

 

Imejte se radi. 

Eno lepo šolsko leto naj bo. 

Vse dobro vsem prežihovcem … 

 

Predstavniki SVETA STARŠEV in predsednica SVETA STARŠEV, Vera Trafela  



 

 

 

 

Preberite pozdravne besede župana Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža 

Rožena, vsem šolarjem in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih 

najdete na spletnih straneh  
https://www.mojaobcina.si/ravne-na-koroskem/novice/obcinske/zupanova-beseda/srecno-novo-

solsko-leto.html?MLS91087f7f4c347a37982ff3a75a326816. 

 

 

Opazujete okoli sebe, ko prihajate s Čečovja proti šoli? Ste opazili kaj novega? 

Uspešna sanacija kipa kralja Matjaža, delo madžarskega kiparja, stoji na novem 

podstavku, ki ga je med počitnicami obdelal član KD likovnikov Rudi Novak. Zahvala 

velja tudi predsedniku društva Zoranu Rožiču za hiter odziv. 

 

 
Bojana Verdinek, ravnateljica 

https://www.mojaobcina.si/ravne-na-koroskem/novice/obcinske/zupanova-beseda/srecno-novo-solsko-leto.html?MLS91087f7f4c347a37982ff3a75a326816
https://www.mojaobcina.si/ravne-na-koroskem/novice/obcinske/zupanova-beseda/srecno-novo-solsko-leto.html?MLS91087f7f4c347a37982ff3a75a326816


 

 

 

 

Najprej nekaj naših počitniških utrinkov 

 

Počitnice so namenjene temu, da se spočijemo in oddahnemo od šole. A na kmetiji 

tudi med počitnicami ne zmanjka dela. Vse, kar delaš, delaš z veseljem, zato ni nič 

(pre)težko. Tudi ob delu se lahko zabavaš in imaš lepo. 

 

 
 

Špela Preglav, 8. a 



 

 

 

 

Vsako leto svoje počitniške dni preživljam na Malem Lošinju, v kampu Čikat. Tam 

imamo prikolico. Ker imam alergije in astmo, mi tamkajšnje podnebje zelo ustreza. 

Od jutra do večera sem na svežem zraku, kjer s prijatelji zganjamo norčije, se 

igramo, plavamo …. Ker pa moram čas posvetiti tudi trobenti, si vedno poiščem 

poseben kraj v gozdičku ali ob obali, kjer vadim.  

Na Malem Lošinju se počutim čudovito. Vedno komaj čakam, da odidem tja.  

 

 
Anej Gorenjak, 9. b 

 

Med počitnicami smo doma prenavljali del stanovanja, zato sem bila dosti časa pri 

starih starših. Ker je dedek praznoval 70. rojstni dan, sem se potrudila in spekla 

tri torte. Obiskali so nas sorodniki iz Velike Polane, bila sem tudi pri bratrancih v 

Kotljah, kjer smo se po polivinilu dričali s hriba in kolesarili, v Bukovski vasi pa smo 

se kopali doma v bazenu, skakali po trampolinu in se s kolesi vozili na sladoled v 

Slovenj Gradec. Na žalost letos zaradi virusa nismo šli na morje, a sem počitnice 

kljub temu lepo preživela. Kar prehitro so minile. 

Tia Kotnik Jauk, 9. b 



 

 

 

 

Letošnje počitnice sem se z babico in dedkom odpravila na Uršljo goro. Vreme je 

bilo čudovito, zato je bil razgled na slovensko in avstrijsko stran zelo lep. Ustavili 

smo se na planinski koči, kjer smo pojedli malico in se sprehodili po vrhu. Nastali 

so tudi fotografski utrinki. 

 

.  

Erika Volker, 7. a 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Marija Kričej, 8. a 

 

S starši in bratoma sem bila na Uršlji gori. Tekmovali smo, kdo bo prvi prišel do 

cilja. Pot je bila naporna, a smo srečno dospeli do vrha, od koder je bil prelep 

razgled. Vreme je bilo sončno in lepo. Ko smo se vračali, sem občudovala naravo, 

jo fotografirala in nabirala cvetje. Komaj čakam, da spet grem na Goro. 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
Merisa Husić, 8. b 

 

Bil je petek. Starši so si vzeli prost dan in odločili smo se, da se odpravimo v 

Logarsko dolino. Zjutraj smo se najedli ter takoj odpravili na pot. Vozili smo se po 

gozdni cesti. Vožnja je bila rahlo neprijetna, a ni bila pretirano dolga, zato smo 

zdržali. Ko smo prišli v Logarsko dolino, smo si najprej pogledali tablo vseh 

aktivnostih. Hodili smo po prečudoviti poti in se nadihali svežega gozdnega zraka.  



 

 

 

 

Ko smo prišli do slapa, smo se mu toliko približali, da nas je malce poškropilo. Bilo 

je prečudovito. Nato smo šli na kosilo v prijetno restavracijo, kjer smo na vrtu 

jedli okusno hrano. Domov smo se vrnili polni lepih vtisov ter sklenili, da kmalu 

ponovimo izlet. Nismo sicer naleteli na najbolj sončen dan poletja, a nam je bilo 

vreme naklonjeno do konca dneva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neža Kovačec, 7. a 

 

Med počitnicami sem bila nekaj dni pri teti v Nemčiji v mestu Braunschweig. 

Srečala sem se z bratrancema, s katerima sem se nazadnje videla in družila pred 

vstopom v šolo, in sestrično, s katero pa se večkrat srečamo. 

Z družino smo obiskali Wolfenbütel, mesto, v katerem so pred petindvajsetimi leti 

živeli moj oče in tete. Posebej zanimive so se mi zdele stare obnovljene stavbe na 

trgu. Izvedela sem, da jim pri obnavljanju ne smejo spreminjati zunanje podobe, 

drugače bi morali plačati kazen, kar se mi zdi prav, saj bi izgubile zgodovinsko 

vrednost. 

 

 



 

 

 

 

Amela Čeliković, 9. b 

 

Poleti sem bolj ali manj brala knjige in se hladila, a vzela sem si tudi čas za dopust. 

Z družino smo za teden dni šli v Terme Olimia, kjer so različni bazeni in Aqualuna, 

kraj, kjer je več toboganov na istem mestu. Dvakrat smo bili tudi na nočnem 

kopanju. Vodo so nam osvetljevale lučke Te so vplivale na moje fluorescentne 

kopalke, ki so se v temi svetile. To se mi je zdelo posebej zabavno. Ko je bilo 

potrebno iti v trgovino, smo vzeli skiroje, nahrbtnik, v katerega smo dali nakup, 

zaradi virusa COVID-19 pa je moral vsak imeti svojo zaščitno masko. Peljali smo 

se celo do Aqualune, ki je sicer malo dlje, ampak za nas je bilo to, kot se reče, mala 

malica oziroma mačji kašelj. 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

V spomin se mi je vtisnil koncert Faušdura, ki je bil v parku na Ravnah na Koroškem. 

Všeč mi je bilo, ker je bila tema, osvetljava in glasba sta naredili svoje. 

 



 

 

 

 
Počitnice so žal prehitro minile in komaj čakam na krompirjeve. 

 
Neža Ferk, 8. b  



 

 

 

 

Virtualno odprtje 25. TEDNOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) je bilo 

v petek, 4. 9. 2020, v torek, 8. septembra, pa je v KOKR ob 18. uri LURA 

(Ljudska univerza Ravne) s podporo Občine Ravne na Koroškem podelila 

pisatelju Primožu Suhodolčanu naziv AMBASADOR VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA.  

8. september je od leta 1966 po predlogu Unesca tudi MEDNARODNI IN 

SVETOVNI DAN PISMENOSTI (sposobnost branja in pisanja ter zmožnost 

razumevanja vsakdanjih sporočil). Letos je v ospredju večjezičnost, ki je v 

vsakdanjem življenju vse pomembnejša. 

 

  



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

V okviru TVU tudi mi sodelujemo z različnimi dejavnostmi. Kolikor nam bo 

uspelo, bomo širili virus učenja med vse, s katerimi bomo v stiku. 

V kotičku  na spletni strani šole si poglejte film o našem učenju 

na daljavo https://voranc.splet.arnes.si/?page_id=12921. 

 

Učitelji smo namesto konference vzeli pot pod noge v ponedeljek popoldne, 14. 9. 

2020, in se sprehodili po poti CŠOD MISIJA – rastline nam kažejo pot … 

 

 

https://voranc.splet.arnes.si/?page_id=12921


 

 

 

 
 

 
Zapisala in fotografirala: Vanja Benko, mentorica ŠNO 

  



 

 

 

Letošnje šolsko leto je posebno leto, saj za BRALNO ZNAČKO tekmuje že 60. 

generacija Korošcev in prežihovcev. 

Uraden začetek tekmovanja je vsako leto 17. septembra (na rojstni in smrtni dan 

Fraceta Bevka), ko je tudi dan Zlate knjige. 

Prvi letošnji zlati značkarji: zlato Prežihovo BZ sta osvojila Ana Ramšak in Luka 

Vetter iz 8. razreda, zlato Suhodolčanovo BZ pa devetošolca Aljaž Krivograd in 

Žiga Šapek. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Čestitamo! 

 

Zapisala: Vanja Benko  



 

 

 

 

15. in 18. 9. 2020 – VZGOJA ZA ZDRAVJE: ODRAŠČANJE (6. razred) 

 

25. 9. 2020 – POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES (7. razred) 

 

17.–21. 9. 2020 smo izpeljali RODITELJSKE SESTANKE (v šoli ali na 

daljavo). 

 

Obe delavnici je v okviru ND izvedla ga. Aleksandra Horvat. Zahvaljujemo se ji 

za sodelovanje. 

 

NAŠ ŠPORTNI DAN na dan slovenskega športa, v sredo, 23. 9. 2020 

 

Sedmošolci smo se odpravili do kmetije, kjer je doma Tim Rezar Rat iz 7. b-

razreda. Pot smo začeli pred našo šolo, šli smo mimo kmetijsko-gozdarske zadruge, 

hodili po glavni cesti do ovinka z oznako na tablici Spodnji Lečnik. Ko smo prišli 

nekoliko više, se je proti Ravnam razlil prelep razgled. 

Ko smo prišli na cilj, so nas zelo lepo pogostili. Malo smo se družili (na varni razdalji) 

in vsak je izkoristil svoj prosti čas. Na povratku smo ubrali drugo pot, ki nas je 

vodila skozi gozd. Zagotovo bo ta dan za marsikoga nepozaben. 

 

 

 

 

 

Zapisala in fotografirala:  

              Erika Volker, 7. a  



 

 

 

 

 
Pozdrav šestošolcev z Rimskega vrelca 

6. c fotografirala učiteljica Saša Kos Pušnik. 

 

 
Pogled s Smučarske koče v dolino 

Fotografirala: Marija Kričej, 8. a  



 

 

 

 

Devetošolci smo se pred pohodom v okviru projekta ZAŠČITNIŠTVO spoznali z 

drugošolci. 

 

 

 

Fotografirali učiteljici Vanja Benko in Nika Žmavcer Praprotnik. 

  



 

 

 

 

V četrtek, 24. 9. 2020, ŠOLSKO TEKMOVANJE iz LOGIKE 

 

 

26. SEPTEMBER – EVROPSKI DAN JEZIKOV 

 

Na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu od leta 2001 dalje vsako leto 26. 

septembra praznujemo evropski dan jezikov. Praznujemo jezikovno raznolikost v 

Evropi in spodbujamo učenje jezikov. 

Evropski dan jezikov praznujemo, da seznanimo javnost z nujnostjo učenja 

jezikov, s čimer podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje. 

Evropski dan jezikov praznujemo, da opozorimo na raznoliko jezikovno in kulturno 

pestrost Evrope. 

Evropski dan jezikov praznujemo, da spodbudimo vseživljenjsko učenje jezikov v 

šoli in izven nje. 

 

 

Čao, bon jorno, hello, ola, bok, labas, ahoj, pozdravljeni! 

 



 

 

 

 

 

 
 

Učenci so na barvne listke napisali misli in pregovore v različnih jezikih ter jih 

razdelili med vrtnike in delavce šole. Izdelali smo tudi plakat s pozdravi v različnih 

evropskih jezikih, ki je razstavljen v avli šole. 

  



 

 

 

 

 
 

Ali ste vedeli, da na svetu obstaja med 6000 in 7000 jezikov, ki jih govori 7 

milijard ljudi, ki živijo v 189 samostojnih državah? 

Ali ste vedeli, da v Evropi obstaja približno 225 avtohtonih jezikov, kar je 

približno 3 % vseh svetovnih jezikov? 

Ali ste vedeli, da večino vseh svetovnih jezikov govorijo v Aziji in Afriki? 

Ali ste vedeli, da je najmanj polovica svetovnega prebivalstva dvojezična ali 

večjezična, kar pomeni, da govorijo dva ali več jezikov? 

Ali ste vedeli, da imajo mnogi jeziki 50.000 ali več besed, toda posamezni govorci 

običajno uporabljajo le majhen delež celotnega besedišča? V vsakdanjih pogovorih 

ljudje uporabljajo le nekaj sto besed. 

Ali ste vedeli, da dvojezičnost prinaša veliko prednosti? Učenje dodatnih jezikov 

je veliko lažje, pospešuje miselne procese ter omogoča stike z drugimi ljudmi in 

njihovimi kulturami. 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografiral: Aljaž Krivograd, 9. b 

 

Učiteljice tujih jezikov: Kristina Ješovnik, Nina Gladež,  

Franja Katarina Ofič in Saša Kos Pušnik 

 

 

 

DONACIJA PETROLA OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE na KOROŠKEM 

 

Na dvorišču naše šole imamo že nekaj let narisane talne igre, ki jih učenci zelo 

radi igrajo. Ker so bile že slabo vidne, smo na pobudo Petrola Ravne v sklopu 

projekta VRAČAMO DRUŽBI 2020, v torek, 29. 9. 2020, dobili nove talne igre.  

Z donacijo barv in prostovoljnim delom njihovih zaposlenih (pod vodstvom Mirjam 

Pesičer) smo narisali ristanc, pismo in motorično igro.  

Veseli in zadovoljni s svojim opravljenim delom so prispevali svoj delež družbi za 

dobro počutje naših otrok. 

 

Zapisala; Katja Štern, učiteljica 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
  



 

 

 

 

 
Fotografirali učiteljici Katja Štern in Vanja Benko. 

 

 

Skrbimo za šolski vrt, ki smo ga prestavili za šolo.  

 

  
 



 

 

 

 
Petrol nam je tudi za šolski vrt doniral sadike malin, zelišč (origano, meliso, 

žajbelj) in seme motovilca.  

 

PROJEKT STAROSTI PRIJAZNA OBČINA MALO DRUGAČE 

 

Občina Ravne na Koroškem je v šolskem letu 2020/2021 nadaljevala s projektom 

Starosti prijazna občina in z izvajanjem programa Mladi za starejše. S 

projektom in programom želijo spodbuditi medgeneracijsko sožitje v občini in 

hkrati pomagati starejšim občanom na domu. Program naj bi izvajali 7 mesecev, in 

sicer od jeseni 2020 do pomladi 2021, poteka pa že 8. leto zapored. Mladi naj bi 

obiskovali starejše občane na njihovih domovih, zaradi ukrepov v zvezi s korona 

virusom pa aktivnosti ni bilo mogoče izvesti, kot je bilo načrtovano. Da se projekt 

ne bi prekinil, so ga izvedli v drugačni obliki. Občina je osnovnim šolam podarila 

uporabna zelišča, mi pa smo jih posadili v korita pred vhodom v šolo, ki so bila 

neurejena. Tudi občani, ki se bodo sprehajali mimo naše šole, bodo zagotovo veseli 

nove pridobitve. Tudi poslikali jih bomo z novimi barvami. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Zapisala in fotografiralaa: Romana Finžgar, učiteljica 

 



 

 

 

 

Osmo- in devetošolci smo v okviru ur naravoslovnih dni imeli v sredo, 30. 9., v 

telovadnici šole predavanje o TEMELJNIH POSTOPKIH OŽIVLJANJA. Letos 

smo zaradi varnostnih ukrepov imeli predavanje ločeno (v dveh skupinah). Vadili 

smo oživljanje in masažo srca na lutkah. 

 

 
 

 
Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
Fotografirala: Mija Špenger, 9. b  



 

 

 

Osmošolci so na svojevrsten način razmišljali o SVOBODI. Zlagali so rime, 

pisali pisma. 

 

Oj, virus ti! 

Kaj nam naredil si? 

Svobodo si nam vzel, 

ne bi je smel. 

Kdaj se bomo spet brezskrbno skupaj igrali, 

ne da bi se bali, 

da od nekje bi prišel ti 

in nam pokvaril vesele dni? 

Lepo prosim, 

pojdi čimprej od nas, 

da bo vesela cela vas. 

Vesel bo tudi cel svet, 

ker te ne rabimo imet'. 

 

Larisa Belaj Potočnik 

 

 

Ime mi je Jaka Tušek in hodim v 8. b-razred. Razmišljam o svobodi in življenju. 

Pred časom COVID-19 smo se lahko svobodno in neomejeno gibali skoraj na vseh 

področjih. Danes pa je situacija čisto drugačna. Gibamo se lahko bolj na omejenih 

mestih. Manj je družabnih prireditev. V veljavi so posebni ukrepi, kot so: nošenje 

mask, razkuževanje rok, merjenje temperature, vzdrževanje varnostne razdalje 

med ljudmi. Pri pozdravljanju se ne smemo rokovati, objemati. Pri vstopu ali 

zapuščanju prostora si razkužimo roke. S temi odredbami je omejena svoboda 

življenja in gibanja. Želim si, da bi znanstveniki čim prej odkrili zdravilo za COVID-

19 in da bi bilo življenje spet takšno, kot je bilo pred marcem 2020. 

  



 

 

 

 

Virus s Kitajske se pridružil nam je, 

morali smo ga sprejeti hote ali nehote. 

Nam svobodo je vzel, 

ker je k nam tako hitro prišel. 

Ta nevidna majhna živalca 

je obrnila svet na glavo. 

Borili smo se zavzeto, 

da spravili bi spet svet na noge. 

Upamo samo to, 

da kmalu nam virus bo pomahal v slovo, 

da ga nikoli več ne bo nazaj, 

da bomo spet vsi videli nebeški raj. 

Virus, le pojdi od nas 

in nikdar več ne pridi med nas. 

Mi bomo brez tebe veseli 

in se bomo še raje imeli. 

 

Marija Kričej 

 

 

Na igrišču, 

v parku je polno otrok, 

ki brezskrbno brez mask skačejo naokrog. 

 

To je svoboda 

in to si želim, 

da vse skupaj nazaj dobim. 

 

Luka Skledar 

  



 

 

 

 

Si vsi želimo, 

da lahko v šolo hitimo 

in se veliko naučimo. 

Osamljeni smo doma bili, 

bali se COVIDA smo vsi. 

Obiskov in zabav ni bilo, 

da zdravje ne bi odšlo, 

a še vedno se bolezni bojim, 

svobodno življenje si želim. 

 

Urh Britovšek 

 

 

Draga svoboda! 

Res si te želim imeti. Brez karantene in 3x več nalog v šoli bi bilo veliko boljše in 

lažje. Želim spet hoditi iz razreda v razred in se v vsaki učilnici usesti na drugo 

mesto, zabavno pa bi tudi bilo, če bi se lahko družili med seboj kot včasih. Lepo bi 

bilo, če bi se spet lahko objemali. Upam, da ta korona virus čim prej izgine v 

neznano. 

Lena Gerdej 

 

 

Draga učiteljica! 

Meni svoboda pomeni, da sem prost, da se lahko svobodno gibljem in razmišljam s 

svojo glavo. Popolna svoboda na svetu ne obstaja. V prihodnosti si želim isto obliko 

svobode, kot je bila pred korona virusom. Več mesecev se nismo smeli svobodno 

gibati, zato smo imeli občutek, da smo nesvobodni. Upam, da se bo situacija čim 

prej umirila. 

Nik Kadiš 

 



 

 

 

 

Draga Slovenija! 

V zadnjih mesecih smo zaradi korona virusa izgubili svobodo. Naenkrat se nismo 

smeli družiti, kar je mnoge zelo jezilo. Čez poletje so se razmere nekoliko 

izboljšale, vendar nas skrbi, da se bodo sedaj v jesenskem času spet poslabšale, 

kar je že čutiti. Vsi smo željni svobode in upamo, da korona čimprej izgine iz naših 

življenj. 

 

En lep koronski pozdrav 

Jošt Petrič 

 

Pozdravljen, svet! 

Verjemite, v tem času, ko smo zdaj, imamo veliko svobode, ampak nam je trenutno 

zaradi COVID-a prikrajšana. Včasih so živeli v suženjstvu, česar si gotovo ne 

želimo več. Pomislite, kaj je to svoboda! Združuje nas, povezuje nas v skupnost. To 

je najboljša stvar na svetu. Zasluži si jo vsak junak, ne pa tudi bedak. Svoboda ni 

neomejena, saj ima vse svoje meje. Če bomo pravilno ravnali, bo ostala na Zemlji in 

jo bomo uživali. 

 

Svoboden pozdrav 

Luka Vetter 

 

Dragi Slovenci! 

Beseda svoboda mi pomeni življenje brez omejitev in pravico do svobodnega 

gibanja. Je ena najpomembnejših vrednot življenja, zato brez nje ni srečnega 

življenja. Morali bi jo imeti vsi ljudje. Mnogi pa imajo to pravico odvzeto. Tako se 

je zgodilo tudi nam, ko smo morali zaradi neznanega korona virusa biti zaprti v 

naših domovih. Zdaj se še bolj zavedam, kako pomembno je svobodno življenje in 

da si svobodo zaslužijo vsi ljudje na svetu. 

Lana Kokot 

 



 

 

 

 

Dragi prebivalci Zemlje, 

pišem vsem ljudem tega sveta, vsakemu posamezniku, ki čuti ljubezen do svoje 

domovine in ljudi. Sprašujem se, ali čutite, kako svoboda v jutranjem soncu ni več 

ista kot nekoč. Zrak, ki ga vdihnemo skozi maske, ni več svoboden. Ljudje se 

izogibajo drug drugega. Ne želim si življenja brez nasmehov. Ostalo je malo 

nasmejanih ljudi, ker jih zakrivajo maske. Želim si zdravja in svobode. To je 

popolnoma dovolj za izpolnitev ciljev in želja v naši bodočnosti. Vse bolj imam 

občutek, da virus ljudi oddaljuje. Prej so si ljudje pomagali v stiskah. Odprite oči 

in videli boste, da smo res oddaljeni in tudi bolj ranljivi. 

Vsi za enega, eden za vse, šele takrat nam nihče ne more storiti nič slabega. 

Prebivalka našega planeta 

 

Rebeka Vogrin Ferk 

 

Dragi ljudje! 

Kaj vam pomeni svoboda? Meni pomeni veliko, saj se lahko prosto gibljem in počnem 

to, kar imam rada. Korona virus nam je to prostost omejil in moramo zato 

upoštevati določena pravila, ki jih prej še ni bilo. Še vedno se lahko gibljemo, ampak 

le omejeno. Zato se počutim, kot bi bila v zaporu. Želim si, da bi se lahko spet 

prosto gibali, kot smo se prej. Vseeno pa je naša svoboda manj omejena, kot v 

drugih državah, strašno bi bilo, če sploh ne bi bili svobodni, kot so v nekaterih 

državah. Verjamem pa, da bomo s skupnimi močmi spet postali svobodni, kot smo 

bili prej. Zato potrpimo in upoštevajmo pravila za varnost nas in starejših ljudi. 

 

Lep pozdrav 

Ana Ramšak 

 

  



 

 

 

 

Dragi sošolci! 

Bodite srečni, da smo svobodna država. Ponekod so zaprti ali pa zasužnjeni. Ta 

COVID-19 nas je res zaprl v naše domove, ampak smo bili v karanteni samo mesec 

in pol. Poglejte, na Kitajskem morajo že dolgo obvezno nositi maske. Nismo edini 

na svetu, ki nam govorijo, kako se moramo obnašati, da bomo varneje živeli.  

 

Marko Matjašec 

 

Pozdravljena, Narava! 

Res sem ljubosumna nate, ker si tako svobodna, ker lahko rasteš in živiš dalje, 

kakor želiš. Noben virus te ne ustavi in te ne moti, še maske ti ni treba nositi. 

Nikoli nisi sama, vedno smo s tabo ljudje, ki ti delamo družbo. 

 

Lena Polajner 

 

Pozdravljeni! 

Poglejte v nebo! Kaj vidite? Svobodo bi morali videti, a je ni na vidiku. Draga 

Narava, prosim, spremeni naše današnje življenje, da bo spet obstajala tista prava 

ljubezen do svobode. 

Luna Žunec 

 

Biti svoboden pomeni, da se lahko gibaš, kjer hočeš, počneš, kar želiš, delaš, kar 

hočeš. V preteklih mesecih pa nam je bila skoraj odvzeta pravica do svobode, saj 

se nismo smeli prosto sprehajati in družiti, morali smo začeti nositi zaščitne 

maske. Če pa primerjamo Slovenijo z drugimi državami, vidimo, da imamo državljani 

kar precej pravic. Upam, da se bo situacija čimprej umirila in bomo spet svobodno 

zaživeli.  

Lepo vas pozdravljam. 

Benjamin Kolenc Fajt 

 



 

 

 

 

Dragi Slovenci! 

Svoboda je zelo pomembna vrednota. Danes se ne počutim najbolj svobodno, nimam 

več tega zlata vrednega občutka, ker se zaradi groznega korona virusa ne smemo 

svobodno družiti. Nositi moramo maske in se držati zase. Zato prosim vse 

Slovence, da se držimo vseh navodil, ker bomo le tako čim prej premagali virus in 

se bo naše življenje lahko vrnilo na normalne tirnice, da bomo spet svobodni. 

 

Nik Geč 

 

Dragi Slovenci! 

Že nekaj časa se počutim kot suženj. Zaradi korona virusa ne hodim rad naokoli, 

ker imam občutek, da za vsakim vogalom preži na nas nevarnost. Strah me je tudi, 

da zbolim in lahko posledično okužim koga drugega, npr. babico ali dedka. Zato raje 

ostajam doma. 

 

S spoštovanjem 

 

Anej Lampret 

 

Zame pomeni SVOBODA, da mi nihče ne ukazuje, da lahko diham svež zrak in se 

igram na igrišču, da se svobodno gibljem, da smem zakašljati … tudi to, da govorimo 

v svojem jeziku in smo enakopravni z drugimi narodi. 

 

Leontina Gašić 

 

  



 

 

 

 

SVOBODA gibanja. 

Voda teče. 

Odprtost meja? 

Barka na morju. 

Odpiramo knjigo življenja. 

Dom in domači kraj. 

Avto nas popelje v svet. 

 

MS1 učencev 8. a in b-razreda 

 

 

SVOBODA je neomejena. 

Veter v laseh, v jadrih. 

Oblaki na nebu kot oda radosti. 

Barve polepšajo dan. 

Objem bližnjih. 

Dom, domovina, dobrota … 

Atlas le v naših glavah. 

 

MS4 učencev 8. a in b-razreda 

 

 

 

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO 

 


