
ŠOLA DOMA 

 

DOMČITNICE 

 

Ostani doma, 

se  začela je akcija: 

da virusa se znebimo 

ter naprej mirno živimo. 

 

Doma se zbudimo, 

nato pa novo snov naučimo. 

Popoldne jo ponovimo, 

naslednji dan pa utrdimo. 

 

Znanje bomo sami dobili, 

nekaj truda vložili. 

Za vse bo najbolje, 

da če bo kriza, pustimo morje. 

 

Dobro zelo se ne počutim 

zaradi tega,  

ker moram ostati doma, 

ampak takšna je pač situacija. 

Ljudje sedaj skupaj držimo, 

meter in pol razdalje držimo. 

 

Marko Pišek, 7. a 

 

 

 



  
 

MOJA PESEM 

 

V redu smo vsi, 

koronica pa nam teži.  

Nekateri bolni so, 

mi pa zdravi smo.  

 

Imamo upanje, 

da bo dobro vse, 

 da se bomo spet družili 

in se ne bomo okužili.  

 

Ta pesem preteklost bo, 

ko nastopila prihodnost bo.  

 

Jakob Jože Suhadolnik, 6. a 

 

 

OSTANI DOMA 

 

Spoštovani! 

 

V času teh izrednih razmer z epidemijo koronavirusa je marsikomu »ugasnilo« življenje. Otroci 

se ne morejo igrati in družiti z vrstniki, prav tako pa več ne morejo obiskovati starih staršev, ki 

so trenutno najšibkejši člen. Vlada je v javnost dala tudi veliko pravil, katerih se moramo držati, 

da se obvarujemo pred tovrstnim virusom. Opažam pa, da se veliko ljudi pravil ne drži, kar me 

zelo jezi. Ljudje se sploh ne zavedajo posledic. Ne zavedajo se, da lahko vsi umremo, da se 

nam lahko življenje čisto spremeni. Ne zavedajo se, da hodimo po poti Italije. Kmalu v Sloveniji 

ne bo dovolj respiratorjev. ZDAJ se je treba zavedati, da tako dalje več ne gre. Treba se je 

zavedati, da gre za naše zdravje in za zdravje drugih! Ljudje bodo umirali, v Sloveniji ne bo 

dovolj krst. 



 A za nekatere ljudi to ni dovolj. Virus je nevaren, za veliko ljudi tudi smrtonosen. Nekateri 

ljudje morajo očitno zboleti, da se začnejo zavedati nevarnosti virusa! ZDAJ bi morali stopiti 

skupaj in ne takrat, ko bo prepozno. Ljudje se sploh ne zavedajo, koko boli in kako hud je ta 

virus, da veliko ljudi doma zelo trpi zaradi njega. LJUDJE, KAJ JE Z VAMI!? 

SE RES NIČESAR NE ZAVEDATE!? 

SLOVENIJA JE TAKO MAJHNA IN TREBA BO STOPITI SKUPAJ, ČE HOČEMO 

PREŽIVETI! 

Sploh se ne zavedate, koliko ljudi dela, se trudi za nas. »Če ne boš ostal doma, ti žal ne bodo 

mogli pomagati,« so besede zdravnikov. Če se tega lahko zavedam jaz, moja sestrica in veliko 

drugih otrok, zakaj se tega ne zavedajo nekateri starši? 

 Vem, da je težko, a kar se mora, se žal mora. Tako pravi stari slovenski pregovor: LJUBO 

DOMA, KDOR GA IMA! V karanteni pa lahko počneš marsikaj. Z družino se lahko igraš 

veliko iger, kot so npr. človek ne jezi se, monopoli in podobno. Prav tako pa lahko skupaj 

skuhate kaj dobrega. Vsaj enkrat na teden se prepustite svetu domišljije, napišite ali narišite to, 

kar vas veseli, prav tako pa se lotite pospravljanja. Na podstrešju ali v kleti vas zagotovo čaka 

kakšna knjiga, ki komaj čaka, da jo preberete. Prav tako pa je zdaj čas, da vklopite televizor in 

si ogledate kakšen dober film ali serijo. Nikakor pa ne pozabite na svoje domače ljubljenčke, 

ki se bi igre z vami gotovo razveselili. Pokličite pa tudi svoje najbližje.  😊 

Vem, da če bomo stopili skupaj, nam bo uspelo, uspelo nam bo premagati virus! 

 

Neja Majcenovič, 7. a 

 

 
 

PROSTI  TEDNI KAR ZA NIČ 

 

Nič prav veselo to se mi ne zdi, 

nič prav, kar zdaj se mi godi. 

Zdaj dolgčas me je prevzel, 

name je rjovel. 

 

Pa končno vem, 

kako to bi šlo, 

če šole ne bi bilo.  

 



Vsak dan mi je dolgčas zdaj, 

nič več me ne veseli, 

da je vsak dan prost, 

kakor da je zame rezerviran, 

brez »veze« je, 

da vsak dan kavč podpiram. 

 

Še prijatelji me ne morajo obiskati, 

saj nas je virus pregnal, 

vse je v svoje hiše zakopal.  

 

   

Mia Domajnko, 7. a 

 

 

 
 

 

Draga prijateljica! 

 

Pišem ti, saj mi je iskreno zelo dolgčas. Zdaj ko je prisotna huda bolezen, ki bo trajala kar nekaj 

časa in se moramo večinoma držati doma, res vedno ne vem, kaj naj počnem. Nato pa sem 

pomislila, da bi ti morda napisala pismo. Tako mi vsaj malo mine čas. 

Upam, da v vaši družini ni hujših bolezni. 

 

 

Lepo te pozdravljam, Mia 

 

 



 

 

 

Dragi Marko!                                                                                          Kidričevo, 24. 03. 2020                                                                                                                                     

     

 

Epidemija nas je vse »zaklenila« v stanovanja/hiše. Verjamem, da je enako tudi pri tebi. No, 

sicer mi hodimo na sprehode. Vendar je vseeno malo dolgčas, ko se ne moreš družiti s prijatelji, 

sošolci, sosedi ali sploh iti na igrišče. 

 Zato ti pišem, da malo razblinim ta dolgčas. Kaj počneš? Kako si? Kakšen je tvoj pogled na te 

ukrepe? Ali se tudi ti gibaš zunaj, čeprav sam? Ali si na tekočem z delom doma? Na ta vprašanja 

mi lahko odgovoriš preko pisma in še mene vprašaš, kar te zanima, sicer pa te tako ali tako še 

pokličem. Se slišiva, predvsem pa ostani zdrav! 

 

 

 

 

Lep pozdrav,                                                                                              Miha Vaupotič 

 

 

 

 

 

  



 

Dragi prejemniki! 

 

Ko boste prejeli pismo, bo meni že zelo zelo dolgčas. V času epidemije namreč niso na voljo 

nobene aktivnosti. Doma vsak dan redno delam snov. Včasih tudi kaj kuham, saj me to veseli. 

Če prav je včasih doma lepo, se mi zdaj zdi zelo dolgčas. 

Krajšam si čas z aktivnostmi, katere lahko izvedem doma. Upam, da bo čas hitro mineval, da 

bomo to hitro preživeli. 

 

 

 

 

Lep pozdrav vsem.                                                                                        Mia 

 

 

  
 

 

Spoštovana gospa učiteljica!                                          Doklece, 24. 3. 2020 

                                       

 

Že od 13. 3. sem doma in moram povedati, da je prav dolgčas. Cele dneve moram biti v hiši, 

ne morem se družiti s prijatelji. Rajši bi bil zdaj v šoli, ker učenje na daljavo mi ni preveč 

všeč. Vsak dan se zbudim, kot da bi šel v šolo, da bi čim prej zaključil s šolskim delom. V 

prostem času pa pomagam pri različnih opravilih ali pa sem prost in delam, kar hočem. 

Med tednom sva z bratom večino sama doma, ker sta mami in ati v službi. Včasih pa imam 

občutek, kot da so počitnice. Upam, da se bo težava s koronavirusom čim prej razrešila, da 

bomo spet svobodni. 

 

Lepo Vas pozdravljam in upam, da ste zdravi! 

                                                                                                                                                                           

                                                                                          Sašo Kozoderc, učenec 7. a-razreda 

 

 

  



 

Draga babi in dedi! 

 

Žal se že dolgo časa nismo videli. Upam, da se bo ta virus umiril in se bomo lahko spet obiskali. 

Do takrat pa se lahko pokličemo tudi preko video klica. Če sem doma, pa še ne pomeni, da mi 

je dolgčas, saj imam vsak dan nove naloge za šolo. Zdaj ko sem doma, imam veliko več časa 

za stvari, ki jih drugače ne bi počela. Včeraj sem se po dolgem času spet igrala z lego kockami 

in veliko igramo tudi družabne igre.  

 

 

Ostanita zdrava in lep pozdrav                                                                           Neja                                                       

 

                                                                                                                                                             

 
 

ŠOLA DOMA 

 

Ko šola se začne 

in ti čepiš doma, 

lahko si samo žalosten. 

 

Vse preko spleta delamo, 

pošiljamo in še kaj. 

 

Oh, kako je to hudo, 

ko nas ne sprašujejo! 

 

Vse moramo pošiljati, 

kako smo kaj naredili. 

Učitelji nas preverijo. 

 

Šola na daljavo. 

Včasih super je, 

včasih pa obratno, 

ko nam kaj ne gre. 



 

Jaz želim v šoli bit', 

nočem se doma učit', 

ker šole na daljavo nočem več imet'. 

 

 

Rene Zorko, 6. a 

 

 

 

 

ŠOLA DOMA 

 

S  šolo doma ni prav nič narobe. 

Razlika je le v tem, da nismo v šoli. 

 

Doma so namesto učiteljev starši 

in nič ni narobe, če nas poučujejo oni. 

 

Šola doma je malo zabavna, 

malo težka in predvsem dolgočasna. 

 

Ne pišemo testov, kar je slabo, 

in nismo vprašani, kot bi morali biti. 

 

Šolo doma preživljam normalno: 

učim se in obdelujem učno snov. 

 

 

Jan Zorko, 6. a 

 

  



 

 

ŠOLA DOMA 

 

Ta teden šole ni, 

zato učimo se doma.  

Ker šole ni, 

doma beremo, pišemo in se učimo. 

Polno dela je, 

a šola pomembna je. 

Učenje čaka nas, 

a prosti čas je za nas. 

Ker virus napadel nas je,  

so zaprli šole vse. 

Za šolskimi klopi nihče ne sedi,  

nihče nam testov napovedal ni. 

 

Žana Medved, 6. a 

 

ŠOLA DOMA 

 

Šola doma je prava nezgoda 

Oziroma drugačna prigoda 

Lepo je biti na ARNES-u 

A težko brez učiteljske razlage 

Domače razlage imam 

Od nje že znam 

Malo je vse težje. 

A čeprav gre vse, kot mora iti 

 

 

Marijana Topolovec, 6. a 

 

 

 

  



ŠOLA DOMA 

 

V šoli doma se imamo lepo, 

res se zelo zabavamo. 

Veliko se učimo, 

da nova znanja lahko pridobimo. 

 

Snov si prepisujemo, 

in jo sami nadgrajujemo. 

Ogromno nalog naredimo, 

da bomo vse znali 

in takrat bo komaj fino. 

 

Šolo imamo žal brez učiteljev, 

a verjamem, da bo hitro minilo. 

Potem se bomo končno vrnili v svojo vilo, 

in imeli se lepo, ker nas bo to razveselilo. 

 

Lenja Ripak, 6. a 

 

 

ŠOLA DOMA 

 

Šolanje doma je težje, 

ker ne razumem vse snovi, 

zato mi pomagata starša 

za te vse trenutne dni. 

 

Iz učbenika si preberem  

tudi vse snovi, 

podčrtam si 

tudi pomembne stvari. 

 

Naredim naloge 

in potem me več ni, 

saj se igram 

na 1, 2, 3. 

 

Žan Kmetec Žőkš, 6. a 

 

 

ŠOLA DOMA 

 

ŠOLA SE NIKOLI NE USTAVI, 

ŠE MED PRISILNIMI POČITNICAMI NAS GNJAVI. 

 

ZDAJ ZVONCA NI, 

ZATO SE NAM NIKAMOR NE MUDI. 

 

ŠE ZVEČER ZA RAČUNALNIKOM SEDIM 

IN GLEDAM, 

ČE KAJ NOVE SNOVI DOBIM. 



 

MORAM PRIZNATI, 

NI LAHKO. 

VEDNO SEM MISLILA, 

DA RAČUNALNIKI NISO ZA TO. 

 

ZDAJ ŠOLA NA DALJAVO SE IZVAJA, 

VSEM NAM NOVE IZZIVE ZADAJA. 

 

ZDAJ SE ŠE NAVAJAMO, 

ČEZ ČAS PA NAM LAŽJE BO. 

 

 

 

ELIZABETA LIZA MURŠEC, 6. A 

 

 

Spoštovana učiteljica Sonja Lenarčič! 

 

Včasih si marsikdo želi, da ne bi šel v šolo. A sedaj imamo verjetno vsi drugačno mnenje. 

Ni ravno lepo, da moraš biti doma in delati sam snov, tako da si »zaprt« v sobi (no, ni ravno 

tako, lahko bi rekli v »hiši«). Ampak vsaka zgodba ima dve plati. Po eni strani ni lepo biti notri 

in hoditi še samo na sprehode in nujne opravke, in še to  lahko gre samo eden član družine. Na 

drugi strani zgodbe pa je lepo biti doma in imeti čas za pospravljanje hiše ali pa za nekaj, za kar 

prej nisi imel časa. 

 Da se pa razgibam, naredim nekaj vaj iz aerobike ali pa če je lepo vreme, grem na dvorišče 

igrat nogomet z bratom (imava »narejeno« igrišče). 

Včasih pa grem igrat igrice na računalnik ali playstation, kar se mi pač zljubi. Učiti se pa 

začnem, kot da bi imel pouk ob 8.20 pa do takrat, ko vse naredim. 

 

 

Lep pozdrav, 

                                                                                                   vaš učenec  Marko Pišek 

 

 

 

 


