
 

 

To ni običajno šolsko glasilo, ki bi ga ustvarjali le  šol-
ski novinarji, ampak je prav posebno tudi zato, ker so 
ga soustvarjali prav vsi učenci. Kako bi sicer dosegli, 
da bi nastalo glasilo, ki bi tako nazorno povzelo doga-
janje zadnjih dveh let? 

 In v čem sta ti dve leti tako posebni? Kaj tako drugač-
nega in posebnega so doživeli učenci v šolskih letih 
2020 in 2021? 

Bili so prvi, ki so pouku sledili kar za domačim raču-
nalnikom. Zanimivo, kajne? In kako so se znašli? Jim 
je bilo všeč, kaj jih je navdušilo?  Kaj jih je najbolj skr-
belo?  Kakšne so njihove ugotovitve o prednostih tega 
obdobja in kakšne nasvete imajo, če bi se situacija še 
ponovila?   

Učenci od 6. do 9. razreda so ustvarjali v okviru kul-
turnega dne. Vsakdo med njimi je pripravil literarni pri-
spevek in tudi likovno upodobitev časa, ki je kar moč-
no zaznamoval njihovo osnovnošolsko pot. Nastali so 
izjemni izdelki in prav je, da jih imate priložnost videti.   

Tudi mlajši so polni idej in ustvarjalnosti, o čemer se 
boste ob branju in ogledu ilustracij lahko prepričali tu-
di sami. Celo prvošolci so že pravi umetniki in ob 
ogledu njihovih ilustracij, si boste zlahka predstavljali, 
kako je potekala njihova videokonferenca z učiteljico. 
Tretješolci pa so pravi pesniki in so se predstavili s 
pesmijo v rep izvedbi.  

Več vam skoraj ne smemo razkriti, saj vas bodo na 
pot po dogajanju preteklih 2 let popeljali izdelki učen-
cev.  

 

Posebna izdaja 

maj 2021 

OŠ ŠMARTNO V TUHINJU 

Glasilu na pot 

Pesmi  

Nasveti 

Dnevniški zapisi 

Recepti  

Lepe misli 

Grafiti 

Ilustracije in stripi 

Kaj vse se v glasilu skriva? 

25 let OŠ Šmartno v Tuhi-
nju 

 

Že četrt stoletja mineva, 
odkar je Tuhinjska dolina 
končno dobila svojo šolo. 
Te obletnice zaradi epide-
mioloških razmer nismo 
posebej obeležili, se pa 
zavedamo privilegija obi-
skovanja šole v lokalnem 
okolju, spominjamo pa se 
tudi številnih uspehov in 
pozitivnih izkušenj, ki so 
se v tem času zgodile.  



 

 

Korona nas je ločila,  

bacile nam dodelila. 

Zaradi nje smo ostali doma,  

da se ne bi širila.  

 

Zdaj smo se vrnili v šole 

in vse je bolje.  

Drug drugemu zagotavljamo,  

da to šolsko leto bo hitro minilo 

in se z nami veselilo.  

(Tjaša) 

Šola na daljavo z 
vsemi razredi počiva 
in usta vsem maska pokriva.  
 

In letos na dopust pripotuje 
corona, ki ves svet oddaljuje 
od pravega roba.  
Cel svet protestira,  
Saj corona vse testira.  

 
In zdaj v šoli sedimo 
in se zbrano učimo.  
Jutri pa se počitnice začnejo 
In učilnice spet samevajo.  

(Erika) 

S T R A N  2  

Prosim, le pomagaj nam 

rešiti še eno leto, 

o, le pomagaj nam,  

pomagaj nam le naprej.  

O, pesmica, o, pesmica,  

o, le pomagaj nam naprej,  

saj korona nam teži,  

čeprav nam malce je pomagala  

čez pol šolskega leta.  

 

D R U G A Č N I  Š O L S K I  L E T I  

Šo la na da l javo  

Korona pomočn ica  

Šo la od doma 

1. rubrika: Pesemsko in likovno ustvarjanje 



 

 

Korona virus je bolezen,  
ki je iz Kitajske k nam prišla.  
Vse nas je domov poslala, 
tudi šolo smo delali doma.  

 
Zoom smo obiskovali in naloge izpolnjevali 
Vse dolge dneve in noči.  
Potem pa z masko v šolo šli,  
kjer smo pisali in risali.   

 
Od osmih do dveh vsak dan 
se učimo in ocene pridobivamo.  
(Miha, Jaka M., Nik, Andrej)  

S T R A N  3  

Pesem o koron i  

Ko korona je med nas prišla,  
šole so se zaprle. 
Naslednji dan smo pred ekrane sedli 
in kar nismo vedeli, kako naprej.  

 
Ves svet se je boril 
in tako smo znova v šole lahko šli. 
 
V šolskih klopeh smo spet,  

učitelji so nasmejani in veseli 
in upam, da ostane tako.  
(Anže)   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Zadnj i  dve šo l sk i  l et i  

1. rubrika: Pesemsko in likovno ustvarjanje 



 

 

 
Korona je virus, 
ki prinese stres in gre  
potem zares.  

 
Šola se zapira,  
karantena se odpira.  
 
Maske, rokavice ležijo 

povsod, kot da jih 
bomo rabili skoz.  
(Maja, Tjaša) 
 
 

S T R A N  4  

Korona  

 

Biti doma 

bilo je lepo, 
pred korono 
sproščujoče zelo.  
 
Nato prišla je bolezen,  

pokradla je vse želje.  
V dom prinesla je ljubezen,  
foter mi vsak dan skubil je perje. 
 
Mnenje ni bilo pomembno,  

Vreme slabo bilo je vedno.  
Ni bilo veselja,  
učitl'ca ni upoštevala mojega mnenja. 
 
Šola se je vlekla,  

cel teden se nisem preoblekla.  
Pižama bila moja je oprava,  
lenoba prijateljica prava.  
(Neža)  

P O S E B N A  I Z D A J A  

Nenavadna korona  

1. rubrika: Pesemsko in likovno ustvarjanje 



 

 

 

Pandemija je prava traparija,  

že celo leto se skrivamo 
pred njo. 
 
Korona zvita je kot lisica,  
zato cepimo jo.  

 
Pandemijo premagajmo že,  
saj močnejši smo od nje.  
 
Zmaga naša bo,  

ko korona premagana bo.  
 

S T R A N  5  

Pandemi ja  

 
 

Ko na zoom klikam in hitim,  
da ga ne zamudim. 
Neopravičena vse bližje je, 
Meni pa wi-fi šteka še.  
 
Ko pridem not,  
pa slišim jih ne.  
Ves živčen že norim  
in računalnik izklopi se. 
 
Nato pa v sobo pohitim, 
bratu vzamem tablico  
in opravičilo pisati hitim,  
da neopravičene ne dobim.  
 
V šolo smo se vrnili  
in slišal sem,  
da nobene neopravičene ne bo.  
 
Ves vesel na avtobus grem  
in doma staršem povem,  
da v šoli bolje  
kot na zoomu je. 
 
S pandemijo ne bi  
se srečal več,  
saj uničila je že  
mesece štiri.  

 
V šolo hitim,  
Da pandemijo prehitim.  
 
Korona in ebola 
sestri sta, ki skupaj  
po zraku letata.  
Okužbe zaradi njiju večajo se,  
a na srečo sonca ustrašita se 
in zbežita v črno mračno noč.  
 
(Jaka)  

P O S E B N A  I Z D A J A  

Zoom  

1. rubrika: Pesemsko in likovno ustvarjanje 



 

 

Vsi doma smo ostali,  
da virus bi pregnali.  

Kavarne zaprte so,  
saj doma si kavo skuhamo lahko.  
 
Včasih skupaj bili smo,  
zdaj na zoomu se videvamo.  

Več časa za igro zdaj imamo,  
z mlajšo sestrico se lahko igramo.  
 
Zdaj smo se vsi naučili 
in strpnost pridobili,  

da enkrat ko bolje bo,  
svet zaživel znova bo.  
Počitnice so zdaj pred vrati, 
zato se moramo zbrati 

in šolsko leto  
z odličjem končati.  
 
Med počitnicami gremo na morje 

ali pa v visokogorje,  
tako nabrali si bomo novih moči, 
saj potrebovali jih bomo vsi.   
 
Zdaj veseli smo vsi, 

saj druženje prepovedano več ni.  
S prijatelji potepamo se naokrog 
in pijemo limonin sok.  
(Žana, Adna) 

S T R A N  6  

Pesem o koron i 

Fajn je b'lo doma,  
a ko smo prišli v šolo spet nazaj,  

smo moral garat',  
kar se da.  
 

Delal za šolo  
sem bol' mal', 

sam' da v gmajno  
hodu s'm.  
 

Pr' delu na daljavo 
pogrešal sem pr'jatle 

pa use, kar skup' 
bi spet ušpičl'.  
 

Naloge oddajal sem bol' napol,  
sam da je nar'jen bilo.  

Na daljavo šutov ni b'lo,  
a ko iz šole s'm ga pr'nesu,  
sem bil okregan zelo. 

(Uroš)  

P O S E B N A  I Z D A J A  

Koron ika  

1. rubrika: Pesemsko in likovno ustvarjanje 



 

 

Leto 2020 nam je prineslo težave,  
a rešili jih bomo brez slovenske uprave.  
Upanje v nas ostaja,  
čeprav nas covid ves čas preganja.   

 
Skupaj moramo držati  
in vedeti, da smo v sebi bogati.  
Marca se karantena je začela 
in nas v novo dobo vodila.  

 
Zoome smo imeli  
in za dobre ocene poskrbeli.  
Nismo vedeli, kaj bi počeli,  
ker družiti nismo se smeli.  

 
 
 
 

Oddajali naloge v arnes smo 
in vedeli, za letos to je to. 
Neko soboto so nam sporočili,  
da v ponedeljek se bomo  

v šolo vrnili.  
 
Zdaj vse je, kot je bilo,  
le maske na obrazih ostale so.   
(Žana) 
 

S T R A N  7  

Leto brez nas lova  

 

Ko korona je prišla,  
mi ostali smo doma,  
okužbam morali smo uiti 
in se doma učiti.   
 

Na spletu dolgo smo viseli  
in za računalniki sedeli,  
na zoomih pa smo se trudili,  
da bi znanje pridobili. 
 

Zelo trudili smo se vsi,  
učenci in učitelji,  
da korono bi pregnali 
in se v šoli hihitali.  
 

Zdaj v šoli spet sedimo 
in v živo se učimo,  
da korono bi pregnali 
zdravniki bodo pomagali.  
 

(Zala)  

P O S E B N A  I Z D A J A  

Korona šo la  

1. rubrika: Pesemsko in likovno ustvarjanje 



 

 

Šola na daljavo, vsi smo doma. 
To vse prinesel je virus Made in China. 
 
Razkužujemo vse povprek,  

saj to je naš svet.  
Maske nas dušijo,  
ukrepi pa se ne umirijo.  
 
Arnes se podira,  

mama me nadira,  
ker nisem pospravil perila.  
 
Na zoom konference zamujamo,  
saj karantene imamo vsi že dosti.  

 
Učitelj nam teži,  
saj nas skuša obdržati v kondiciji.  
(Alen; Maks) 

S T R A N  8  

Cov id 19  

Slovenija ima krizo,  
otroci pa rešujejo kvize. 
Ljudje iščejo pravice,  

odrasli gledajo novice 
zaradi dela levice.    
 
Arnesov sistem strada,  
naše znanje pa propada.  

Zoom je postal balada,  
ker svet razpada.  
 
Doma je lepo,  
družini je toplo.  

Nihče ni bolan,  
saj virus je šel stran. 

P O S E B N A  I Z D A J A  

  Korona v 

1. rubrika: Pesemsko in likovno ustvarjanje 



 

 

Korona življenja nam je spremenila 
in marsikateri načrt potopila,  
nam nov pogled na svet uredila 
in maske na obraz nam poklonila. 

 
S sošolci smo bili ločeni,  
zato na šolo bili smo bolj osredotočeni.  
Zoom dolgo smo uporabljali 
in cele dneve za računalniki zapravljali.  

 
Starši ves čas doma se jezijo,  
nas pa glave od učenja grozno bolijo,  
potem pa še ukrepi se bolj zaostrijo 
in vsi se že veselijo.   

 
Korona je še vedno med nami ostala 
in se nam zlobno smejala.  
Zdaj bi vsak imel rad mir.   
(Jerca in Zala) 

S T R A N  9  

Korona  

Ko korona začela se je, 
nismo poznali mask še.  

A zdaj nosimo jih povsod,  
koder gremo in drugod.  
 
Ko smo šli na daljavo 
ni nam dobro šlo. 

Zooma nismo poznali,  
a smo z njim kar naenkrat prijatelji 
postali.  
 
S prijatelji se nismo družili,  

a v stiku vseeno ostali.  
Zdaj smo nazaj v šoli,  
čeprav na razdalji in  
z maskami smo srečni.  
 

Upajmo, da vsega konec bo 
in spet normalno zaživimo,  
da s prijatelji se bomo spet družili 
ter maske odvrgli.  

 
Upava da pesem všeč vam je bila,  

ukrepov se drživa,  
da konec  korone za vedno bo.  
(Zala, Loti) 

P O S E B N A  I Z D A J A  

Zadnj i  dve šo l sk i  l et i  

1. rubrika: Pesemsko in likovno ustvarjanje 



 

 

Korona je brez dvoma,  

 hujša kot vsaka koma,  

hujša kot deževni dan,  

saj ob njej si vedno sam.  

 

Karantena nas razžira,  

doma pa nikoli mira.  

Ukrepe vsi upoštevamo  

in se za zdravje zavzemamo.  

 

Šola na daljavo je zabavna,  

učitl'i se jezijo,  

mi pa za računalniki sedimo. 

(Jurij, Blaž, Grega)   

S T R A N  1 0  

Korona  

Vse se začne,  
ko 15 minut do konference je še. 
 

Bila sem pokonci do polnoči,  
zdaj utrujena sem bolj kot ti.  
 
Zajtrk si naredim in  
na konferenco odhitim.  

 
V pižami   sem še  
in prav briga me,  
saj jutro je še.  
 

Matematika traja še,  
meni pa dolgčas je.  
 
Ko konference konec je,  
v posteljo zvalim se, 

pa že angleščina čaka me.  

Konferenc je končno konec,  
a ko mama v sobo stopi in se zgrozi,  
kakšen je kaos na moji mizi.  

 
Zdaj pouka konec je,  
a naloga še čaka me.  
K sreči vmes kosil je,  
da napolnim si baterije.  

 
Prijateljica pokliče me,  
da pri Pikotu dobiva se,  
a Piko je zaprt.  
 

Dneva konec je,  
meni pa do družbe je.  
Zaspala sem opolnoči,  
saj adrenalin prej mi ne pusti.  
(Ajda in Andreja)  

P O S E B N A  I Z D A J A  

Moj dan med karanteno  

1. rubrika: Pesemsko in likovno ustvarjanje 



 

 

Korona je gospa 
res fina, hodi 
po poti in  
okuži vse, kar 

ji pride naproti.  
 
Tiho se smehlja,  
ko po poti taclja. 
Je nagajiva ter 

brihtna glava 
in nevarna, kot je lava.  
 
Korona 
počasi odhaja,  

a naša sovražnica 
ostaja. 
(Ota)  

S T R A N  1 1  

Korona  

Šolski zvonec v prazno zvoni,  
Ker otrok v šoli ni.  
 

Otroci pred računalniki visijo,  
Učitelji pa na zoom hitijo.  
 
Vlada odloča, da šola končno se odpre,  
se odpre za zdaj. 

P O S E B N A  I Z D A J A  

Šo la na da l javo  

1. rubrika: Pesemsko in likovno ustvarjanje 



 

 

Že je staro leto minilo,  
ko še vedno smo doma,  
več kot tisoč ljudi je preminilo.  
 

Kdo je kriv,  
da ostali smo doma? 
Kriva tista je korona! 
 
Kot naliv 

padla je z neba,  
da nihče je ni opazil.  
 
Zdaj doma se že učimo,  
malce dlje zagotovo spimo 

in za računalniki sedimo.  
 
Res težja je ta snov,  
pa čeprav računalnik je čisto nov.  
Vmes okužila je še nas,  

zato v karanteno poslali so nas!    
 
 Zdaj na zoomu se dobimo 
in pouku vsi sledimo. 
Da učenec ne bi bil neuk,  

vedno spremlja vsak pouk.  
 

Družina zdaj je glavna,  
maska pa je pralna. 
Da se ne okužimo,  
se le z družino družimo.   

 
Ocenjevanje res je bolj zabavno,  
zagotovo pa to ni glavno.  
Bolj pomembno je slediti,  
in se veliko novega naučiti.  

 
Čez dober teden pa izvemo,  
da v šolo zdaj spet gremo.  
Zdaj vsi že vriskamo:  
»Juhu, šola je nazaj!« 

 
V šoli res ocenjuje se,  
a vsaj vidimo se.  
 
Čeprav nam maska usta pokriva,  

se trudimo zdržati,  
da premagali bi korono.  
(Maja)  

 
 

S T R A N  1 2  

Šo la od doma  

P O S E B N A  I Z D A J A  

1. rubrika: Pesemsko in likovno ustvarjanje 



 

 

V karanteni lani 
smo znašli se vsi zaspani,  
tako izgubili smo vso kondicijo,  
skoraj kdo poklical bi policijo.  

 
Smo se hoteli pritožiti,  
hitreje v šolo se vrniti,  
a smo še naprej vztrajali,  
ne da bi korono grajali.  

 
Na zoome  smo hodili 
in tam se veliko naučili,  
a sošolcev dolgo nismo videli,  
saj sami smo večinoma bili.  

 
Karantena z vsakim dnem bila je 
bolj nadležna,  
in nič nam ni hvaležna,  
da se trudimo vsak dan.  

z mislijo na virus naš.  
 
Le prišel je naš čas,  
ko nam ni bilo več dolgčas, 
saj smo v šolo se vrnili,  

korono smo odvrnili.  
 
Z masko okoli smo hodili,  
se s sošolci veselili,  
a korone nismo pozabili,  

le karanteno za vekomaj odslovili.   

 

S T R A N  1 3  

Karantena 

P O S E B N A  I Z D A J A  

1. rubrika: Pesemsko in likovno ustvarjanje 



 

 

Vsi se borimo,  
da korone ne dobimo.  
  
V trgovine ne hodimo,  

da virusa ne dobimo,   
Tudi razkužujemo se,  
da zdravi bi bili le.  
 
Jaz sem se razkuževala,  

da zdrava sem ostala.  
(Nina)  
 

S T R A N  1 4  

Kako zdrav i  smo osta l i ? 

Korona je pesem za takrat, ko je človek resen. 
Okuži vse, kar ji pride pod noge, še posebej 
pa tiste ljudi, ki mirno brez maske sede.  
 

Zdaj doma smo ostali,  
se nismo že dolgo smejali.  
 
Računalnike smo odprli,  
šole so zaprli. 

Hodniki samevajo,  
zoomi pa omedlevajo.  
 
So vse zaprli in niso   
dolgo ničesar odprli.  

Ljudje jokajo in stokajo,  
saj korone res ne marajo.  
Kdaj boš odšla, korona s sveta? 
Kdaj bo spet ko prej? 
In vse bo ok?  

(Amadeja) 

P O S E B N A  I Z D A J A  

Korona čas  

1. rubrika: Pesemsko in likovno ustvarjanje 



 

 

V šoli je bilo bedno,  
delo na daljavo je bilo vredno.  
 
Doma smo spali,  

v šoli pa garali.  
 
Raje bi v štalo hodil,  
kot na zoomu visel.  
 

Spletne učilnice so večkrat odpovedale,  
ko morali bi kaj poslat.  
 
Učitelji so se razburjali,  
ko na zoom smo zamujali.  

 
Vsi, ki to berete, najbrž živite v času, ko je korona premagana in je ni več in se nimate 
več česa bati.                                    (Blaž) 

S T R A N  1 5  

Kaj b i  raje poče l?  

Prej kot ponavadi v šolo smo hodili,  
dokler nam mediji niso sporočili,  
da nov virus smo dobili.  
 

Virus širil se je vse hitreje 
in hitro zaradi širjenja okužb,  
so šole se zaprle.  
 
Pouk potekal preko interneta je,  

pomembno vlogo so imele 
spletne učilnice.  
 
Tam vsak dan navodila smo dobili,  
naloge smo rešili  

in učno snov se naučili.  
 
Vsak teden tudi zoom potekal je,  
kjer smo ponovno srečali 
sošolce in učitelje.   

 

Na njem smo snov še enkrat ponovili,  
da smo znanje res poglobili.  
 
Ko se je virus končno umiril,  

se pouk s spleta nazaj v šolske klopi je preselil.  
 
Pouk poteka spet normalno, juhej! 
(Nejc, Anže) 

P O S E B N A  I Z D A J A  

Šo la na da l javo  

1. rubrika: Pesemsko in likovno ustvarjanje 



 

 

Sponge cake 
Kaj potrebujemo?  
4 jajca 
80 g sladkorja 

25 g moke 
nekaj kapljic barvila 
 
Priprava:  
Vse sestavine zmešamo skupaj, nato pa maso damo v bombico za smetano, od koder jo 

damo v skodelico in to postavimo v mikrovalovno pečico za 1 minuti in sponge cake je na-
rejen.  
 
Kako sva sladico pripravljali z Lano?  
Nisva bili prepričani, kakšno skodelico uporabiti, zato sva maso vlili v papirnat lonček in 

ko sva ga postavili v mikrovalovno pečico se je kmalu pojavila iskrica. Takoj se nama je 
posvetilo, v čem je težave, zato sva papirnat lonček zamenjali s skodelico. Na koncu sva 
dodali še preliv in sladica je bila odlična.  (Tjaša)  

S T R A N  1 6  

Za s ladokusce med korona časom  

 
Polnjeno jajce 
Jajce trdo skuhamo, ga razpolovimo po dolžini in 
vzamemo ven rumenjak, ki ga zmešamo z avokadom, 

limono in nekaj solate. To zmes damo v jajce, kjer 
je bil prej rumenjak. Po vrhu lahko malce začinimo, 
recimo s čilijem.  
(Nik) 

P O S E B N A  I Z D A J A  

Še en pred l og, kako poteš i t i  l akoto  
NUTELLINO-BANANIN SHAKE 
 
Sestavine:  
Nutella 
2 banani 
mleko 
Priprava:  
Najprej nareži 2 banani in daj v 
mešalnik. Dodaj eno ali dve žlici nutel-
le. Na koncu dodaj mleka, kolikor želiš 
(lahko je toplo ali hladno). Zmešaš, 
naliješ v kozarce in postrežeš. (Ana)  
 
 

2. rubrika: Nasveti za sladokusce 



 

 

Kot kaže, so bila jajca v obdobju pouka na daljavo res priljubljena, saj so tudi deveto-
šolci podali nasvete, kako jih  pripraviti.  
 
Naš recept za pripravo zajtrka (umešana jajca)  

 
V ponev naliješ olje in ga segreješ.  
Ko je olje segreto, v ponev ubiješ 3 jajca in jih mešaš z lopatko. 
Mešaš ves čas, da se jajca ne zalepijo na dno ponve.  
Jajca soliš in po želji popopraš.  

V jajca lahko dodaš dodatke po želji (npr. sir).  
Ko so jajca zlatorumene barve, ugasneš štedilnik in jih postrežeš s kosom kruha.  
Pred sabo imaš odlična umešana jajca.  
 

S T R A N  1 7  

Za s ladokusce med korona časom  

P O S E B N A  I Z D A J A  

2. rubrika: Nasveti za sladokusce 



 

 

Ponavadi sem se zbudil ob 8.30 in takoj šel na zoom. Nato sem opravil obveznosti za šo-
lo. Ob približno 13h sem pojedel zajtrk, oblekel vse potrebno za motor in šel vozit. Po-
gosto sva to počela skupaj s sosedom. Čas sem si pogosto krajšal s harmoniko. V vasi 
skoraj vsi vozimo kros in organizirali smo celo vaško tekmovanje po makadamu.  

(Lovro) 

S T R A N  1 8  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo?  

Zjutraj sem vstal in pogledal, koliko je ura. Nekega dne sem ob pogledu na uro videl, 
da zamujam na zoom za zgodovino in postal sem zelo živčen. Še enkrat sem pogledal na 
uro in ugotovil, da je šele 7 in potem se mi je zdelo, da je vse v redu.  (Urh) 

P O S E B N A  I Z D A J A  

Naj in  t ip i čen dan  

 

Naslednja rubrika je namenjena vtisom 

učencev iz časa pouka na daljavo. Nekateri so 

zapisali, kaj so v tem obdobju spoznali, 

nekateri so pripravili kar dnevniški zapis, no 

prav vsako besedilo je vredno branja.  

Začetek prvega tedna pouka na daljavo je bil zelo prijeten, saj povezava ni delovala. 
In tudi arnesove učilnice nikakor niso uspeli vzpostaviti. Domačih nalog tako ni bilo, 
bilo pa je veliko več časa za gledanje televizije. Potem pa so starši poskrbeli, da sem 
popoldne vendarle opravil vse naloge. Prvi teden je bilo tudi malo videokonferenc.  

Potem pa se je tretjega dne vse spremenilo. Povezave so začele nemoteno delovati, 
učitelji so nas povabili na videokonference in kar naenkrat je bilo veliko dela. Potrebno 
je bilo opraviti naloge še za nazaj in seveda tudi sprotne. (Taj) 

3. rubrika: Naši vtisi nenavadnega časa 3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

Zjutraj sem vstal, se oblekel in okoli 8. ure odprl računalnik in opravljal šolske obvezno-
sti. Če je bila kakšna videokonferenca, sem se je udeležil. Običajno sem za šolo delal do 
14h. Potem sem pojedel kosilo in odšel ven in večino popoldneva preživel zunaj. Najraje 
sem cepil drva in opravil naloge v hlevu. Zvečer sem prišel v hišo, se umil in zaspal.  

S T R A N  1 9  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo?  

P O S E B N A  I Z D A J A  

Dragi dnevnik,  
danes se mi je nekaj zgodilo. Ugotovil 
sem, da se bomo morali šolati na daljavo. 
Pravzaprav veš, mi je to kar všeč, saj s šolo opravim hitreje kot pa kadar poteka pouk v 

šoli. Prvih nekaj dni so spletne učilnice malce nagajale in nismo mogli dostopati do učne 
snovi. Potem pa je steklo in smo imeli veliko videokonferenc, na katerih smo se 
pogovarjali o šolanju na daljavo in reševanju nalog. Najbolj všeč so mi bili športni, 
kulturni in naravoslovni dan, saj takrat ni bilo veliko nalog za opraviti, pa še zanimive so 
bile.   (Urban) 

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

Danes zjutraj sem se zbudil ob 7h. Najprej sem se oblekel in odšel na zajtrk. Po zajtrku 
sem naredil nalogo za matematiko, slovenščino in naravoslovje. Ob 9h je bila videokon-
ferenca za zgodovino, sledila pa je še videokonferenca za gospodinjstvo. Opraviti pa 
sem moral še nalogo za nemščino. Ko sem opravil vse obveznosti, sem šel na svež zrak. 

Za kosilo smo jedli špinačo in pire krompir, po kosilu pa smo se odpravili na kratek spre-
hod. Med sprehodom smo se oglasili še pri dedku in babici. Ko smo prišli domov, sem se 
počutil izčrpano, zato sem šel igrat računalniške igrice. Ker je bil petek, torej konec 
tedna, sem igranje igric hitro zaključil in pospravil sobo. Ob 20h smo večerjali, po 
večerji pa smo čas namenili gledanju televizije. Spat smo šli okrog 22h.  (Gal)  

S T R A N  2 0  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo?  

P O S E B N A  I Z D A J A  

Danes sem se zbudil napol odkrit ob 8h. Imel sem čisto odprt radiator, zato je bilo zelo 
vroče. Vstal sem in prižgal telefon, da preverim, ali je kaj novega. Dobil sem nekaj 
sporočil. Šel sem v kuhinjo in odprl hladilnik. Nič, kar sem našel, mi ni ustrezalo. Po 10 
minutah razmišljanja sem se odločil, da bom pojedel čokolino. Po zajtrku in ogledu 

youtube sem se privlekel do sobe, da sem se pridružil prvi videokonferenci. Tokrat za 
matematiko. Učiteljica je bila k sreči dobre volje in smo se imeli fino. Obravnavali smo 
ulomke. Ko sem končal, sem začel delati slovenščino in angleščino, potem pa sem se 
pridružil še zoomu za šport, na katerem smo izvedli ples in tabato. Zelo sem se sprostil. 
Takoj po koncu športa sem se pridružil še zoomu za zgodovino. Zaključil sem z 

videokonferencami, moji sestri pa še ne. Vrgel sem se torej na kavč in vzel v roke 
mobitel ter igral igrice. In tako sem se zatopil v igro, da sem končal šele po dveh urah, 
ko je domov prišla mami.  Pojedli smo kosilo, potem pa sem sedel na kolo in se vozil 2 uri 
in naredil kar 30 km. Ko sem prišel domov, sem igral harmoniko, se stuširal in šel spat. 
To je bil moj običajen dan.  

(Miha)  

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

Marca lani se je pričel čas, ko smo bili vsi zaskrbljeni, saj nismo vedeli, kaj se dogaja, ko so 
nam v šoli povedali, da bo pouk potekal na daljavo. Najprej smo bili vsi zelo veseli, saj se je 
kaj takega zgodilo prvič. O tem so nas obvestili v četrtek in že v petek smo lahko ostali doma. 
Sprva smo z učitelji večinoma komunicirali prek elektronske pošte. Mi smo jim pošiljali oprav-

ljene naloge in oni nam povratne informacije. Zadnji mesec preteklega šolskega leta smo bili 
vendarle znova v šoli in tudi novo šolsko leto smo pričeli v šolskih klopeh. Potem pa je spet 
prišel 16. oktober in znova pouk na daljavo. Tokrat smo začeli uporabljati arnesove spletne 
učilnice, precej več pa je bilo tudi videokonferenc. Po res dolgem času smo se februarja 
končno vrnili v šolo, a po 3 tednih smo se morali spet za 11 dni preseliti za računalnik. Tokrat 

smo bili ob novici res žalostni, saj smo se komaj vrnili v šolo. Po vrnitvi je kar naporno, saj je 
na vrsti veliko ocenjevanj.  (Karin) 

S T R A N  2 1  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo?  

P O S E B N A  I Z D A J A  

V tem času se je veliko stvari spremenilo, saj moramo nositi maske, ohranjati razdaljo, 

za nekatere otroke pa je velika sprememba tudi pouk na daljavo. Mislim, da se je pri 
mnogih učencih in tudi pri meni odnos do šole poslabšal, saj je bila razlaga na daljavo 
precej slabša. Sicer pa je virus prinesel tudi veliko drugih sprememb, npr. zaprtje 
trgovin in drugih ustanov. Mislim, da so se zaradi teh sprememb ljudje bolj intenzivno 
povezali in postali bolj izobraženi, kar zadeva informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo.  
(Lan) 

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

20. 3. 2020 se je začelo delo na daljavo. V tistem obdobju je bilo v šoli ogromno obveznosti, 
predvsem veliko spraševanj in testov. Zaradi pouka na daljavo smo se izognili številnim more-
bitnim slabim ocenam. Pouk na daljavo je bilo popolnoma nova in drugačna izkušnja, ki me je 
tudi marsikaj naučila, saj sem spoznala uporabo zooma in številnih drugih aplikacij. Najbolj 

pozitivna stvar 'koronskega' časa so bile zagotovo dobre ocene, v tem času sem večkrat po-
spravila svojo sobo in bolj sem se povezala z družinskimi člani. Kot negativno pa bi izpostavila 
nošenje mask in pomanjkanje stikov s prijatelji. V času pouka na daljavo sem se naučila pri-
praviti pico in ameriške palačinke. (Nika)  

S T R A N  2 2  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Pred približno 1 letom si pri nas razglasili epidemijo zaradi novega koronavirusa. Sprva sem 
bila vesela, da bom doma. Pomislila sem, da bom morala manj delati za šolo, več časa pa bom 
lahko namenila stvarem, ki jih rada počnem. V tem času se mi je življenje precej spremenilo, 

saj mi je pouk na daljavo prinesel veliko težav. Padla je moja zavzetost ali bi lahko rekla 
kondicija glede šolskega dela. Tudi moje znanje je padlo. Posledično sem za šolsko delo 
porabila še več časa. Večkrat je bilo težko …  
Sem pa se v tem času močno spremenila in na to spremembo sem ponosna, saj zdaj razmišljam 
globlje in pametneje. V tem času se nisem veliko pogovarjala s sošolci in na ta način sem 

nekako izgubila običajni odnos s sošolci. Sem pa veliko časa preživela z družino in tudi sama s 
sabo. Takrat sem imela čas razmišljati o sebi in svojih željah. Po vrnitvi v šolo se je nivo 
mojega znanja ponovno izboljšal. V šoli me moti predvsem uporaba maske, zato upam, da jih 
bomo kmalu lahko odložili. (Ana)  

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

Nekega dne sem se pripravljala na drugo videokonferenco tega dne. Pripravila sem si čaj in 
čakala, da me učiteljica sprejme v konferenco. Medtem pa se je na hodniku odvijala zanimiva 
nogometna tekma med očetom in mojo mlajšo sestrico Aniko. No, pri naši hiši se tudi nogomet 
ne igra na čisto običajen način. V igro sta se zelo vživela in brcala žogo povsod. Končno me je 

učiteljica sprejela v videokonfrenco, ko sem zaslišala močan ropot na hodniku. Pohitela sem 
pogledat, kaj se je zgodilo. Pričakal me je zanimiv prizor – vaza na tleh, ob njej pa voda in 
rože. Videla sem, da se je ati že lotil brisanja in vrnila sem se pred računalnik. In potem, pov-
sem nepričakovano, me je kot strela z jasnega zadela v glavo ista žoga, ki je prej zbila vazo. 
In odbila se je, ne boste verjeli, v skodelico čaja. Čaj je pristal na vseh zvezkih, ki sem jih 

imela takrat na mizi in se razlil tudi po računalniku. Zapustila sem videokonferenco, se lotila 
brisanja računalnika in nato vse zvezke znosila k radiatorju, da se posušijo. Oddahnila sem si, 
da je računalnik še vedno delal in se ponovno prijavila v zoom.  
Tako sem preživela nogometno obarvan dan pouka na daljavo. (Julija)  

S T R A N  2 3  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Karantena je prinesla veliko novega, saj je pouk na 
daljavo popolnoma drugačen od tistega, ki poteka v 
živo. V tem času ni stika z vrstniki in z učitelji. Ker je manj časa za razlago, je težje razumeti 

snov. Sem se pa naučila precej novih stvari, recimo uporabljati računalnik in ta nova znanja mi 
bodo gotovo prišla prav v prihodnosti in to je res zanimiva izkušnja. Na začetku sem se le 
stežka navadila na nov način dela, ampak sčasoma mi je uspelo. V času pouka na daljavo sem še 
bolje spoznala, kaj mi je všeč in kaj rada počnem. In moram reči, da izkušnja ni prinesla zgolj 
negativnih stvari, ampak tudi pozitivne, le videti jih je potrebno. (Taja) 

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

Lani se je zgodila tragedija v Sloveniji in tudi drugod po svetu. To tragedijo so poimenovali 
epidemija. Pouk se je kar naenkrat začel izvajati na daljavo in najprej smo spoznali novo apli-
kacijo, ki se ji reče zoom. Preko nje smo izvajali videokonference pri različnih predmetih. No, 
preko videokonference so potekala tudi ocenjevanja, predvsem spraševanje. In res je, da so 

bile ocene večinoma boljše kot v šoli. Veliko časa smo preživeli za računalnikom in se ob tem 
seveda tudi zabavali. No, na začetku pouka na daljavo smo bili zelo motivirani, vendar se je 
motivacija sčasoma znižala in proti koncu smo že komaj čakali vrnitev v šolske klopi.  
Vsakdo med nami je doživel prijetne in manj prijetne trenutke v tem času. Ko so se recimo 
sesule spletne učilnice, smo bili vsi zelo veseli, saj je to pomenilo manj nalog. Hkrati pa smo 

pogrešali druženje s prijatelji in srečanja na igrišču.  
Zadeve so se nekoliko umirile in lahko smo se vrnili v šolo, kjer sicer veljajo kar stroga pravila 
glede mask, ampak verjamemo, da bo kmalu bolje.  
(Amadej, Maks, Nejc, Domen)  

S T R A N  2 4  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Zadnji dve šolski leti se mi je zdela šola lažja, saj smo bili večinoma doma. In seveda smo 
dobili tudi precej manj ocen kot v preteklih letih. Pa tudi zdelo se je, da šolsko leto hitreje 
mineva. Edino, kar mi ni bilo všeč, je, da pri filmski vzgoji nismo šli gledat filmov v kino. Največ 

ocen smo dobili pri slovenščini in to mi ni najbolj všeč.  Prav tako me je motilo, da nismo mogli 
v Ančko. (Andraž)  

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

S T R A N  2 5  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

Prvič smo se srečali s poukom na daljavo v marcu 2020, ko se je covid 19 pojavil tudi v Slove-
niji. Pouk na daljavo je bil zelo zanimiv, saj smo lahko delali skoraj vse, kar smo hoteli. Veliko-
krat se je zgodilo, da nismo poslušali razlage, saj je bilo bolj zabavno igrati igrice.  
Svetujemo vam, da te naše napake nikar ne ponovite, saj ob vrnitvi v šolo nismo imeli prepisa-

ne snovi, zaradi česar so bile tudi ocene precej slabše, ker učenje iz zvezkov ni bilo mogoče.  
Prednosti so bile gotovo, da smo lahko dlje spali, lahko smo zamudili na videokonferenco in re-
kli, da nam wi-fi ni delal. Ni nam bilo potrebno nositi maske med poukom.  Ocenjevanje je bilo 
precej lažje, saj smo imeli zraven odprte zvezke in učbenike.  
Slabosti pa so bile, da je bilo dela precej več kot v šoli, morali smo pošiljati opravljene naloge.  

Svetujemo vam, da pri pouku poslušate in upoštevate pravila učiteljev.  
Tudi gibali smo se med poukom na daljavo veliko manj, saj zaradi ukrepov nismo mogli nikamor.  
(Žan, Nik, Maj Tim) 

S T R A N  2 6  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Oktobra 2020 smo tudi sedmošolci ponovno začeli s poukom na daljavo. Meni ta način pouka ni 
najbolj všeč, saj sem mnenja, da je lažje slediti pouku v šoli. Ko smo se vračali nazaj v šolske 
klopi, sem bila zelo vesela. No, zgodilo se je, da smo po 2 tednih zaradi potrjene okužbe odšli v 
karanteno. In ko naj bi se vrnili v šolo, sem v ponedeljek zbolela in ostala doma in pomislite, v 
četrtek se vsa vesela vrnem v šolo in izvem, da ponovno odhajamo v karanteno. In potem se je 
zgodba nadaljevala tako, da je na dan, ko naj bi se naš razred vrnil v šolo, torej  1. aprila vlada 
določila, da se pouk ponovno izvaja na daljavo do 12. 4.  

V šoli se mi zdi le nošenje maske in pa spraševanje malce neprijetno, medtem ko je na daljavo 
potrebno oddajati naloge in slediti videokonferencam, kar je včasih kar naporno. Pri delu na 
daljavo se počutim bolj osamljeno, saj nimam družbe, hkrati pa me doma hitro vse zmoti in mi 
hitro pade motivacija. V šoli se počutim bolje.  (Julija)  

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

V letu 2020 se je vse spremenilo, saj smo morali začeti nositi maske in vzdrževati medseboj-
no razdaljo. V tem času smo morali učenci tudi večkrat ostati doma in se šolati na daljavo. 
Zelo težko smo se navadili, saj nismo smeli imeti stikov s prijatelji, morali pa smo se naučiti 
uporabljati spletne učilnice in zoom. Težje je bilo tudi zaradi tega, ker nam je primanjkovalo 

ur v šoli. Lahko pa smo spali dalj časa in hitreje opravili šolske obveznosti, kar je gotovo pred-
nost pouka na daljavo.  
Sčasoma smo se navadili, predvsem na maske, saj se nam zdaj ne zdijo več nič posebnega. Po 
poletnih počitnicah smo se vrnili v šolo in postali sedmošolci. Konec oktobra pa smo znova 
ostali doma in tokrat ostali na daljavo res veliko časa. Ampak končno smo dočakali vrnitev  v 

šolo. Naš oddelek je šel potem še dvakrat za teden dni v karanteno zaradi okužb. In ko naj bi 
se vrnili, se je zgodil še en 'lockdown'.  
V času pouka na daljavo smo bili brez družbe, imeli smo samo še družino. Vsi smo bili veseli, ko 
smo se vrnili. Maske nas zdaj sploh več ne motijo, saj smo jih navajeni. (Neli) 

S T R A N  2 7  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Šola na daljavo mi je bila kar všeč. Lahko sem dlje spala in še dlje sem ostala v pižami. Všeč mi 
je bilo tudi, da sem imela več časa za druženje z družino, mojim psom in prijatelji.  
Moje šolanje na daljavo je potekalo nekako takole: vstala sem ob 7h, se preoblekla, umila zobe 
in se počesala. Nato sem pojedla zajtrk in preverila, koliko zoomov imamo danes. Na 
videokonferencah sem sledila in poslušala učitelje. Ko sem končala z vsemi zoomi, sem pojedla 

kosilo. Potem sem s prijateljico ali pa s svojim kužkom odšla na zrak. Zvečer sem pojedla 
večerjo, pogledala kak film ali risanko, se stuširala in šla spat. (Gaja) 

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

Midve sva karanteno preživeli bolj na 'izi.' Najin urnik se je zelo razlikoval. Medtem ko je 
Tajda še spala, je bila Tinkara že v hlevu. Čeprav je bil šolski urnik zelo naporen, sva si vseeno 
vzeli čas za druženje s prijatelji oz. družino. Edino, kar je bilo res skupno obema, je ogled fil-
ma pred spanjem. Tajda je Tinkaro vsak dan vprašala, ali je naslednji dan na urniku kakšna vi-

deokonferenca. Srečevali sva se tudi prek zooma in na birmanskih vajah ter seveda nisva iz-
pustili Tajdinega rojstnega dne.  
 
Nasveti za čas pouka na daljavo:  
 

Med videokonferencami imej vedno ob sebi nekaj za piti. 
Delaj sproti. 
Poslušaj razlago učitelja.  
Vedno hodi na zoome.  
Izkoristi svoj prosti čas.  

Oddajaj naloge.  
Bodi psihično pripravljen na vrnitev v šolo.    (Tajda, Tinkara) 

S T R A N  2 8  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Med karanteno smo se s prijatelji velikokrat dobili prek videoklica.  Veliko časa smo namenili 
tudi igranju igric na telefonu in veliko smo se hecali, še več kot prej. Včasih smo se poklicali 
tudi kar med poukom. Naši pogovori so trajali tudi 4 ure. Nekajkrat smo se srečali tudi v živo 
in skupaj preživeli kar precej ur. Ko smo ugotovili, kako se ustvari zasebni zoom klic, smo se 

srečevali tudi tam. Ob tem smo si seveda tudi malce ponagajali s spreminjanjem imen.  
Igrali pa smo res ogromno ogromno iger.  
Ker smo se srečevali na daljavo, smo veliko lažje dobili dobre ocene. V času pouka na daljavo 
smo imeli tudi športni dan in skupaj smo se odpravili na goro sv. Miklavž in bilo je nadvse 
zabavno. (Anže, Gal) 

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

 

Dragi dnevnik,          10. 1. 2021 

  
Leta 2020 in 2021 je bila karantena, zato se nismo smeli družiti in smo šolo imeli zgolj na da-
ljavo. Uporabljali smo zoom, da smo se lahko videli. Vsi smo bili doma, zato smo imeli veliko 
časa za namizne igre. Naučil pa sem se pripraviti tudi kar nekaj novih jedi.  (Blaž)  

S T R A N  2 9  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Vse se je začelo na Kitajskem, mi pa smo na radiu zasledili, da ljudje tam umirajo. Takrat se je 
to zdelo zelo oddaljeno. Potem pa se je nenadoma zgodilo, da je bil virus tudi v bližnjih 
državah in končno so odkrili prvo okužbo tudi pri nas. Da bi virus premagali, so sprejeli stroge 
ukrepe. Zgodila se je t.i. 3-mesečna karantena. Pouk je potekal od doma in meni je bilo to zelo 

všeč. V začetku junija smo se vrnili v šole in zaključili šolsko leto v šolskih klopeh. Novo šolsko 
leto smo ponovno začeli v šolskih klopeh, potem pa smo bili kar dolgih 14 tednov doma. No, 
preživeli smo, čeprav bi težko opisal občutke ob teh selitvah med poukom v šoli in doma.  
(Leon) 

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

 

Ko smo se marca 2020 znašli v novi, nepričakovani situaciji, se nihče med nami ni zavedal, kaj 

nas čaka. Kar naenkrat se je začel pouk na daljavo. Najprej so rekli, da bomo doma 2 tedna, 
potem pa sta se ta 2 tedna razvlekla na dolga 2 meseca. Doma smo imeli videokonference, 
spoznavali smo se z elektroniko, vse se je obrnilo na glavo. Začeli smo nositi maske in uporab-
ljati razkužila. Doma nam je bilo sicer všeč, ampak smo pogrešali šolo in prijatelje. Ocene pa 
so po drugi strani postajale boljše. Vsak dan smo se s sošolci pogovarjali prek videoklica.  

In potem smo se lahko vrnili v šolo. Ampak šolski vsakdan je zdaj drugačen. Nositi moramo 
maske in nič več se ne selimo iz učilnice v učilnico, ampak ostajamo v eni – pravijo, da smo v 
mehurčku.  
Včasih smo si želeli, da ne bi bilo pouka v šoli, vendar je moja sedanja želja, da bi ostali v šoli 
in da bi bilo čim prej vse kot pred obdobjem covid 19.  (Sara)  

S T R A N  3 0  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Vse se je začelo v začetku marca prejšnje leto. Spomnim se dne, ko so nam učitelji razlagali, 

kako naj bi vse skupaj potekalo.  
In začeli smo dobivati navodila glede pouka. Potrebovali smo le teden dni in smo obvladali. V 
začetku aprila se je zgodila prva videokonferenca preko zooma. Na ta način nam je  učitelj 
razlagal snov.  
Kmalu so se zgodila tudi prva ocenjevanja na daljavo. In kako je to potekalo? Napisali smo 

odgovore na vprašanja in jih poslali učitelju.  
Tik pred koncem šolskega leta pa smo dočakali novico, da se vračamo v šolo in šolsko leto smo 
zaključili v šoli.  (Blaž) 

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

Ta nenavadni čas doživljam kot nekaj normalnega, saj se je nekaj podobnega dogajalo tudi 
med kugo in kakšno drugo boleznijo. In ti pojavi nalezljivih bolezni imajo dejansko že 200-
letno tradicijo. Vem pa hkrati, da je to za vse nas popolnoma nova situacija. Prinesla nam je 
nove in dobre izkušnje ter nove sposobnosti in poglede na življenje.  

 
Naslednjim generacijam priporočam, naj že zjutraj začnejo z delom in naj čim prej opravijo 
vse obveznosti, da bodo čim prej prosti.  
Pouk na daljavo ima veliko prednosti, saj si lahko sam izbereš, kdaj boš kaj počel in kako boš 
to počel.  (Kristjan) 

S T R A N  3 1  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Ta nenavadni čas je vplival tudi name. V šoli se je vse spremenilo, bilo pa je tudi precej 
stresno. Bi rekel, da te besede najbolje opišejo mesece februar, marec in april. Prišli smo 

namreč nazaj v šolo in se po nekaj tednih ponovno vrnili pred računalnike. To obdobje sem 
vendarle doživljal tudi pozitivno, saj sem se zavedal, da bom prispeval k izboljšanju situacije. 
Moje vzdušje se je v času pouka na daljavo spreminjalo, in sicer so se pojavljala nihanja med 
pozitivnim in negativnim. Pozitivni vidik je gotovo, da sem se uspešno soočil s še enim izzivom v 
svojem življenju. Negativni vidik pa je ta, da nas je ta korona izjemno omejila z ukrepi, ločila 

nas je od ostalih ljudi in šolanje omejila na domače stole in pred ekrane.  
Mlajšim generacijam pa predlagam, naj nikar ne obupajo in naj pazijo na svoje delovno okolje.  
(Tilen) 

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

Covid je prinesel nenavadne stvari, ki jih prej nismo bili vajeni. Vse se je zaprlo, obsojeni smo 
na maske in naenkrat se je začel pouk na daljavo.  To je bilo za nas popolnoma novo in ko smo 
izvedeli, da naj bi to trajalo 14 dni, se nam je zdelo prav fino. Pa ni trajalo 14 dni, ampak se je 
podaljšalo na nekaj mesecev. Na začetku nismo znali uporabljati spletnih učilnic, kaj šele zo-

om. Ampak sčasoma smo se vse naučili. Imeli smo veliko dela, saj nam je primanjkovalo razla-
ge, čeprav so se učitelji trudili po svojih najboljših močeh. Vsi smo se trudili in si med seboj 
pomagali. Končno so nam dovolili nazaj v šolo in tam smo zaključili šolsko leto. 
Na začetku novega šolskega leta smo bili prvi mesec in pol v šoli, potem pa smo bili spet obso-
jeni na pouk na daljavo. No, tudi tokrat se je zelo zavleklo in kljub izkušnjam, je bilo naporno 

in tudi dolgočasno.  
No, in končno smo se vrnili spet v šolo. Res moramo nositi maske, ampak vsaj v šoli smo lahko 
in to je res super.  (Jerca) 

S T R A N  3 2  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Dragi dnevnik,  
 
danes v času šolanja na daljavo je vse obrnjeno na glavo. Imamo 4 videokonference ob istem 
času in še en kup matematičnih nalog za zraven.  

Če mene vprašaš, bi se naslednje generacije morale zgledovati po nas, saj smo delali cele 
dneve. Za nas šestošolce je bila korona še bolj zahtevna, saj nas čaka to leto NPZ. Prejšnje 
leto ga niso pisali in smo mislili, da ga tudi nam ne bo treba.  
A, bog se nas ni usmilil, in morali smo se vrniti v šolo. V času, ko to pišem, NPZ še nismo pisali, 
a usoda se nam hitro bliža.  

Zaradi korone se tudi nismo mogli igrati s prijatelji, smo pa igrali računalniške igre. 
(Ožbej)  

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

Dragi dnevnik,  
 
vsako jutro, ko vstanem, se pripravim, kot da bi zares šla v šolo, vendar se ob tem stvar za-
plete. Ker nam je korona pokvarila načrte, se moramo vsi izobraževati na daljavo. To pa pome-

ni, da imamo zoome in sami delamo po navodilih, ki so napisana v spletnih učilnicah. O, lahko 
rečem, da nam je korona pokvarila stvari. Jaz sama sicer nimam večjih težav. No, tudi sicer 
nekateri pravijo, da v tem času uživajo, drugi pa bi šli nazaj v šolo. Bomo videli, kaj bo.  
(Ana) 

S T R A N  3 3  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Dragi dnevnik,  
 
Samo še en dan do prvomajskih počitnic. Ampak smo v šoli in nič več na daljavo. Meni je oboje 
pravzaprav kar všeč. Na daljavo sem pogrešala boljšo razlago učiteljev, v šoli pa bi rada malce 

dlje spala.  
Moj dan, ko smo imeli še pouk na daljavo, je potekal tako, da sem vstala ob 8h in pojedla 
zajtrk. Potem sem prižgala računalnik, se udeležila videokonferenc in delala za šolo. Ob 12h 
sem pojedla kosilo, potem pa šla za nekaj časa ven.  
(Pika)  

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

Bil je ponedeljek, ko sem se zbudila zelo pozno. Skoraj sem pozabila, da imam prvi zoom že ob 
8.20, zato sem hitro pospravila sobo, se oblekla in pripravila računalnik. Na hitro sem nekaj 
pojedla, potem pa se je že začel pouk. Nato sem imela še 3 zaporedne zoome – med njimi tudi 
šport. Končala sem ob 12h, ko smo imeli kosilo. Popoldne je bilo na vrsti še možgančkanje in 

verouk. Bil je zelo naporen dan. Popoldne in zvečer sem se pripravila še na naslednji dan. 
(Maja) 

S T R A N  3 4  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

20. 3. 2020 je začela potekati šola na daljavo. Takrat smo bili te spremembe zelo veseli, saj 
smo mislili, da bo trajalo le 14 dni. Toda ta dva tedna sta minila in situacija se ni nič izboljšala. 
Tako so odločili, da bomo doma ostali precej dlje. Razglasili so epidemijo. Vsak dan smo se 
udeleževali videokonferenc in opravljali naloge v spletni učilnici. Vsi smo se zelo povezali z 

družinskimi člani ter našli veliko več časa za svoje hobije. Imamo tudi kakšen nasvet, če bi se 
pouk na daljavo še kdaj ponovil. Plonkaš lahko z ugasnjeno kamero, se zbudiš 2 minuti pred 
začetkom zooma in ga spremljaš kar v postelji. Najpomembneje pa je, da si organiziraš urnik 
tako kot tebi najbolj ustreza. Ugotovili smo tudi, da nekatere stvari počnemo večkrat, kot 
smo jih prej. Večkrat pospravimo sobo, rišemo, pišemo in imamo več časa zase. 

(Doroteja, Katja, Ana, Manja, Marija, Zarja)  
 

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

Pozdravljeni, prihodnji šolarji,  
 
za začetek, da boste vedeli – korona je pobrala kar precej življenj, povzročila je veliko rev-
ščine. Zaprto je bilo skoraj vse, tudi hoteli, knjižnice, celo gostilne. Vendar je potrebno na to 

situacijo pogledati tudi s pozitivnega vidika. Ko smo bili doma, smo se imeli kar fino. Preko zo-
oma smo sodelovali na videokonferencah, v prvem valu jih je bilo malce manj, v drugem pa več 
in bile so daljše za 5 minut. Ocene, ki smo jih pridobili na daljavo, so bile kar visoke – verjetno 
si znate razložiti, zakaj je bilo tako. No, torej le učite se, saj ocene so pomembne. Ah, saj se 
samo šalim, tudi jaz sem se učil zelo malo. Ampak to ni bilo še nič. Ko smo prišli nazaj v šolo, 

smo ves čas nosili maske. Tudi zdaj, ko pišem tole pismo, imam masko na sebi. Le ko smo jedli 
malico, smo masko lahko sneli in seveda ko smo šli v Ančko. Če v vašem času ne veste, kaj je 
Ančka, pomeni, da je ni več.  
No, tole bo zaenkrat vse. Fajn bodite in lepo se imejte.   (Jaka) 

S T R A N  3 5  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Vse se je začelo marca 2020, ko nam je učitelj Boban rekel, da bomo šli v karanteno. Občutki 
takrat so bili perfektni. Na začetku smo bili vsi zmedeni, saj nismo znali uporabljati Oblaka in 
zoomov.  Pomagali so nam starši in učitelji. Čez največ 2 tedna smo oboje uporabljali 

brezhibno.     
Na začetku smo bili vsi veseli, saj ni bilo potrebno zgodaj vstajati in sprememba se nam je 
zdela odlično. Sčasoma pa se je pojavljala tudi zaskrbljenost, kako bo naprej. Po 3 mesecih 
smo se spet videli v šoli, a le za 2 tedna, saj so se potem začele počitnice. Med počitnicami 
ukrepov ni bilo, a še vseeno smo morali nositi maske.  

Septembra smo šolsko leto začeli v šoli in vztrajali mesec in pol. V tem času smo pridobili 
nekaj ocen, potem pa je sledila 4-mesečna karantena. V času pouka na daljavo smo imeli 
običajno 3 videokonference dnevno in  še nekaj nalog za opraviti.  
Pred februarskimi počitnicami smo se vrnili v šolo, a spet so nas za 11 dni poslali na daljavo. 
Takrat smo opravili veliko dni dejavnosti.  

Ko to pišem, je petek, 23. 4. 2021, torej vse skupaj traja že več kot leto, a še kar ni videti, da 
bi se to obdobje kmalu zaključilo. (Žiga)  

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

Dragi dnevnik,  
 
šola na daljavo se je začela. Res je bedno … Pogrešam prijatelje in tudi učitelje. Nikogar ni-
mam, s komer bi se družila. Moj dan poteka takole. Vsak dan se zbudim med 7. in 8. uro. Ure-

dim se za svoj prvi zoom. Ko opravim z zoomi, si pripravim zajtrk in opravim še druge zadolži-
tve. Ko končam, se običajno še malo učim ali pa peljem psa na sprehod. Nekaj časa sem si 
krajšala čas z igranjem iger na telefonu. Ko mami pride domov, skupaj pripraviva kosilo. Vča-
sih sva popoldne z mami gledali televizijo ali pospravljali po hiši. Velikokrat pa sem obiskala 
babico, ki živi v spodnjem nadstropju. 

(Ajda)  

S T R A N  3 6  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Dragi dnevnik,    
        
v začetku šolskega leta smo bili nekaj časa v šoli. Čez vikend se je vlada odločila, da se bomo 
vsi učenci izobraževali na daljavo. Učitelji so nam za vsak dan pripravili snov in jo naložili v 

spletne učilnice. V času pouka na daljavo smo pogrešali prijatelje. Vsak dan smo morali 
preveriti novo snov, srečevali pa smo se tudi prek videokonferenc. Na daljavo je pouk potekal 
skoraj 4 mesece.  
Potem se je vlada končno odločila, da se lahko vrnemo v šolo, vendar smo morali ves čas pouka 
nositi maske. No, dijaki od prvega do tretjega letnika se še vedno šolajo en teden na daljavo in 

en teden v šoli.  

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

 
Korona mi je prinesla veliko več dela, saj je šola 
potekala na daljavo. Ker je bila vsa družina do-
ma, smo veliko postorili doma in okoli hiše. Ko je 

potekal pouk, so bile videokonference skozi vse 
dopoldne in kdaj pa kdaj tudi kakšno popoldne, 
kar mi nikakor ni bilo všeč. Sredi maja so pri 
sosedih delali silos. Lahko sem pomagal, saj sem 
bil doma in sodeloval sem pri vseh postopkih, 

kar mi je bilo res všeč. Letos pa ne vem, kako 
bo, saj smo v šoli. No, če bomo, bom spet lahko 
pomagal. Vem, da sem izbral dogodek malce 
izven okvirjev, vendar sem vsaj predstavil pri-
mer, kako sem preživljal čas karantene.  

(Žiga)  

S T R A N  3 7  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Ko smo začeli s šolo na daljavo se mi je 
zdelo, da bo to zelo dobra izkušnja. 
Predvideval sem, da bo zanimivo in lahko. Na 
začetku šolanja na daljavo mi je bilo zelo 

všeč, saj sem končal veliko prej kot pa v 
šoli. Vendar je bilo naporno, saj če si kaj 
pozabil narediti, se je zelo hitro nabralo 
veliko snovi. Zdelo se mi je tudi, da smo na 
daljavo imeli več dela, več snovi kot v šoli. 

Čeprav sem imel več prostega časa, ga 
nisem mogel izkoristiti za druženje s 
prijatelji, kar me je zelo motilo. 
Ocenjevanje na daljavo je zagotovo boljše, 
saj so bile ocene pri večini lepše.  Ampak 

lažje se je učiti v šoli in več si tudi 
zapomniš. Šolanje na daljavo mi ni bilo tako 
všeč in raje imam pouk v živo v šoli.  
(Anže)  

 

 

V korona času sem ugotovil, da mi je 
šola na daljavo kar všeč, samo nalog 
je malce preveč. V času pouka na da-
ljavo sem veliko časa posvetil svojemu 
psu, družil pa sem se tudi z družinski-
mi člani. Psa sem vsak dan peljal na 
sprehod in veliko sva prehodila, tako 
da sem poskrbel za svojo kondicijo. Z 
družino smo se veliko pogovarjali in 
zabaval. In kar je tudi pomembno, 
pridobil sem dobre ocene. Malce pa 
sem pogrešal druženje s sošolci.  
(Matic)  

 

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

 
Ko se je vse to začelo, smo vsi mislili, da bo to samo za kratek čas. Na za-
četku še nihče ni znal uporabljati spletnih učilnic in zoomov. Če nisi delal 
sproti, se ti je snov nabrala. Šola na daljavo je imela nekaj dobrih in nekaj 

slabih lastnosti, ena izmed dobrih je bila, da si lahko dolgo spal.  
Če si delal hitro, si lahko obveznosti opravil prej kot v šoli. Slabe plati pa so 
bile, da je bila razlaga včasih manj natančna in predvsem da smo res veliko 
časa preživeli za računalniki.  
Ocenjevanja na daljavo pa so bila nekoliko lažja kot v šoli. Ustno ocenjeva-

nje je potekalo preko zooma, testi pa v obliki kvizov ali česa podobnega. 
Slabo je bilo tudi, da se nismo videli s sošolci, razen prek družbenih omre-
žij. Fino pa je bilo, da smo lahko jedli in pili, kadar smo želeli.  
Nekateri so imeli slabo povezavo in zaradi tega so zelo težko sledili pouku. 
Na večini videokonferenc smo morali imeti prižgano kamero, zaradi česar 

smo večkrat pospravili sobo.  
Če povzameva, je bila šola na daljavo, dobra izkušnja.  
(Ambrož, Jaša) 

S T R A N  3 8  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Med epidemijo smo ugotovili, koliko nam 
pomeni družina in prijatelji. Čeprav se 

nismo mogli družiti, smo našli načine, da 
smo se srečali. Na začetku je bilo težko, a 
potem smo se navadili. In ta izkušnja nas je 
okrepila. Imeli smo veliko več časa zase in 
za svoje bližnje. Ko smo se šolali na daljavo, 

nama je bilo kar všeč. Imeli smo 
videokonference in jih opravili kar v pižami. 
Včasih so se pojavile težave z internetno 
povezavo. V tem času smo gotovo vsi 
opravili tudi precej več domačih opravil.  

(Najla, Neja)  

 

 

Bilo je zelo fino, ko smo imeli pouk na da-
ljavo, saj sem lahko vstal 5 minut pred 
videokonferenco in šel spat takoj po 

njem. Oblečen sem bil lahko le v majico. 
Upam, da bo epidemije čim prej konec, 
da bom lahko praznoval rojstni dan kot 
običajno. (Lovro)  

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

 
Ko se je začelo obdobje epidemije, sem mislila, da bo koranavirusna bolezen izginila v nekaj 
mesecih. Potem pa se je začel pouk na daljavo. Če sem povsem iskrena, nisem imela pojma, kako 
se uporablja Oblak in niti motivacija za šolsko delo ni bila visoka. Prva dva meseca sem opravila 

bolj malo zadolžitev, potem pa sem morala opraviti še vse obveznosti za nazaj. Takrat sem si 
res želela, da bi se lahko vrnila nazaj in vse obveznosti opravila sproti.  
Potem so prišle počitnice in mislila sem, da se bo pouk na daljavo končal, pa ni bilo tako. Dva 
meseca smo bili še v šoli (z maskami seveda), potem pa smo spet nadaljevali doma. Prva dva 
tedna sem bila izjemno motivirana, potem pa je motivacije počasi začelo primanjkovati. Če ni-

sem uspela vsega opraviti med tednom, sem morala to urediti med vikendom. Naloge smo odda-
jali prek spletnih učilnic. Počasi smo začeli dobivati ocene. In priznati moram, da so bile ocene 
pridobljene na daljavo kar malo višje od tistih v šoli. Proti koncu pouka na daljavo je vsem sko-
raj povsem zmanjkalo motivacije. No, in potem smo se vrnili v šolo. Prvi teden so nam prizanesli 
in nismo pisali nobenega testa, niti nas niso ustno ocenjevali. Po nekaj tednih pa 

se je začelo zares, saj moramo pridobiti še precej ocen. Začeli so se končno 
tudi treningi (menim, da bi jih vsi potrebovali). Zdaj ko se leto zaključuje, ne 
vem, kaj lahko pričakujem v naslednjem šolskem letu. Upam na najbolje.  
Sem pa v tem času preživela veliko več časa z družino, veliko bolje sem se na-
spala, urnik sem si uredila, kot mi je ustrezalo, predvsem pa sem bolje spoznala 

samo sebe.  

S T R A N  3 9  

Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

V času epidemije so se mi dogajale same dobre stvari. 
Šolanje na daljavo je bilo sicer bolj zanimivo kot v šolskih 
klopeh, a učenje za ocenjevanje je bilo precej zahtevnejše, 
saj mnogih stvari nismo počeli sproti. Med zoomi se je dalo 

početi veliko stvari, ki niso ravno povezane s šolo, poleg tega 
pa je bilo več prostega časa in nekatere naloge si lahko 
opravil tudi večer prej. Skoraj polovico časa pouka na daljavo 
sem preživel pri starih časih  in ker je tam precej dela, mi 
nikoli ni bilo dolgčas. Kadar je bilo toplo, sem se na zoom 

priklopil kar zunaj. Z zamujanjem na zoom nisem imel težav, 
saj sem zjutraj vstajal že pred 5. uro, saj sem potem v 
delavnici lahko že pred poukom opravil marsikaj. Čeprav je 
vse skupaj slišati zanimivo, je težko pridobiti ocene, če ne 
delaš sproti. Na daljavo je bilo lažje pridobiti dobre ocene.  

Med zoomi so se pogosto pojavili izgovori kot:  
Priključen sem prek telefona. Če hočem prepisovati, ne 

morem imeti vključene kamere.  
Mikrofon mi ne dela.  
Imam prazno baterijo na telefonu. 

Nimam internetne povezave (učitelju poslano po 
končanem zoomu).  

 

 

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

 
Preden se je začela šola na daljavo, smo se lahko družili po mili volji. Zgodaj zjutraj smo vstali 
in prišli v šolo. V šoli smo se smejali, zabavali, včasih tudi malce lenarili. Pred testi smo se vsi 
bali in tresli. Potem pa se je kar naenkrat vse spremenilo. Prijateljev več mesecev nismo videli 

in morali smo ostati doma, kar je imelo prednosti in slabosti. Prednost je bila predvsem, da smo 
lahko dlje spali in si sami urejali urnik. Kmalu pa nam je doma postalo dolgčas.  
 
Šola na daljavo res dolgčas je bila. 
Omejitev gibanja med občinami prav tako.  

Dobiti se nikjer nismo smeli,  
Zato doma smo vsi čepeli.  
Ker na zoomu delali nismo nič,  
v šoli nabirali šuse smo ves čas.  
Doma vsi jezni so bili,  

ker v šoli vsi slabi smo bili. 
Korona res je huda reč,  
saj šolska leta vrže preč.   
Zdravila za njo ustvarjajo  
in nam jih predstavljajo.  

(Eva in Tina) 
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Kako so poteka l i  učencem dnev i  pouka na da l javo i n  kaj  
novega so spozna l i?   

P O S E B N A  I Z D A J A  

Korona nam je spremenila življenja.   

 
Odidi,  dovolj te imam.   
 
Rada bi,  da bi čim prej odšla.   
 

Od prijateljev moram biti ločena.   
 
Na žalost moramo zaradi tebe nositi maske.   
 
A kmalu te bomo odgnali.    

 

 

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

100 let po koncu španske gripe se je zgodovina začela ponavljati. Pisal se je 12. marec 2020, 
ko nam je učitelj zgodovine projiciral novico o zaprtju šol in celotne države. Začel se je prvi 
val našega pouka na daljavo. Sprva smo bili veseli, saj smo pričakovali počitek in pomirjalo nas 
je dejstvo, da se čez 14 dni vračamo nazaj v šolske klopi. Vse novice in vsi mediji so poročali 

le o tem neznanem virusu, ki so ga poimenovali koronavirus. Svet se nam je začel obračati na 
glavo in težave so slej ko prej prihajale na dan. Borba za toaletni papir in prazne trgovine so v 
ljudeh vzbujale paniko. Žalost je skupaj z osamljenostjo prevladala svetu.  
A ni bilo vse tako negativno, začel se je namreč pouk na daljavo. Potekal je tudi prek video-
konferenc zoom. In ta pouk nam je dejansko omogočal oz. lahko rečemo kar prinesel boljše 

ocene, zakrivanje pred kamero in ugašanje mikrofona.  
Dnevi so bili bolj ali manj enaki. Vstaneš, poješ zajtrk, si umiješ zobe, se oblečeš in greš pred 
računalnik in tam strmiš v ekran še nadaljnjih nekaj ur. Popoldne pa utrujen in izčrpan. Prava 
katastrofa, kajne? Ni bilo tako hudo, saj naše misli niso bile vedno pri pouku. Veliko smo se 
namreč zadrževali na socialnih omrežjih – snapchat, instagram, … največ časa pa smo preživeli 

na tik-toku.  
Nekateri smo se v tem času zbližali z družinskimi člani, drugi so gradili svojo samopodobo, 
tretji pa spoznavali sami sebe. Marsikdo je odkril svoje skrite talente in si posledično dvignil 
samozavest. Prišel je konec 8. razreda in prvič počitnice niso bile tako zelo zaželene,  
Septembra smo se vrnili v šolske klopi, in sicer za mesec in pol. Sčasoma smo začeli nositi 

maske in v oktobru se je začela karantena, part 2. Za nekatere boljša, za druge slabša razli-
čica prve. Želja po vrnitvi v šolo je presenetila celo nas same. Končno smo v razredu. Kot de-
vetošolci smo bili prikrajšani za organizacijo 2 plesov in morda tudi zaključnega izleta, a smo 
hvaležni, da se vsaj vidimo.  
Tako da, vsem naslednjim generacijam svetujemo, naj uživajo s prijatelji v čisto vsakem tre-

nutku, saj nikoli nihče ne more vedeti, kdaj bo prišlo do nepričakovanega. (Vita, Zoja, Polona) 
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Zakaj ravno m i?  

P O S E B N A  I Z D A J A  

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

Korona virus je verjetno najbolj zanimiva tema medijev in vseh naših pogovorov. Vsi pa se go-
tovo sprašujemo, kdaj bo tega konec. Epidemija nas je vse spremenila. V našem vsakdanjiku, 
še posebej pri osnovnošolcih, dijakih in študentih, prevladuje stres. Učenci smo se morali pri-
vaditi na pouk na daljavo in nova šolska pravila. Z učitelji smo se srečevali prek zooma. Sedaj 

ko smo nazaj v šoli, pa smo se morali navaditi, da maske nosimo ves čas pouka. V času pouka na 
daljavo smo več časa preživeli z družino. Mnogi smo se med epidemijo naučili kuhati in igrati 
kakšno glasbilo.  
 
Najstniki in otroci smo snov dobili kar v spletne učilnice. To je bila velika sprememba, saj smo 

se jih morali naučiti uporabljati tako mi kot tudi učitelji. Učitelji so se zelo potrudili, da bi 
nam čim bolj nazorno razložili snov. Kljub razlagi in srečanjem prek zooma pa smo bili učenci 
zmedeni, saj ni bilo isto, kot če bi bili v šoli. Ta način dela je vplival tudi na naš stik s sošolci 
in prijatelji. Videvali smo se le prek zooma in drugih socialnih omrežij. Med šolanjem na dalja-
vo smo si sami organizirali naš vsakdan. To je bila za nas velika prednost, smo pa večino časa 

vseeno preživeli za računalniki. Naša motivacija za učenje je počasi upadala.  
 
Ker na daljavo nismo pridobili veliko ocen, je bil to velik problem, ko smo se vrnili v šolo. Naj-
huje pa je to, da številke okuženih s koronavirusom še kar nihajo, zato nikoli ne moremo biti 
prepričani, ali se bomo spet vrnili k pouku na daljavo.  

 
Korona virus je pozitivno vplival na naravo. Pozimi je bilo več snega, ker ni bilo letalskega pro-
meta, ozračje je bilo bolj čisto in vreme bolj običajno za letne čase. Nekateri ljudje so žal 
izgubili službo, nastale so gospodarske težave in nekaterim primanjkuje denarje. Bolnišnice so 
polne, medicinske sestre in zdravniki se trudijo po najboljših močeh. Država je v hudi stiski. 

Nekateri ljudje ne upoštevajo pravil in škodujejo svojemu in zdravju drugih ljudi.  
To je nova izkušnja, ki je zagotovo nikoli ne bomo pozabili.     (Eva in Laura) 
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Kaj nam je pr ines l o obdobje?  

P O S E B N A  I Z D A J A  

3. rubrika: Vtisi teh nenavadnih časov 



 

 

NASVETI ZATE 
1. Svetujem ti, da kjer koli boš (doma ali v šoli) redno spremljaš pouk.  
2. Potrudi se čim bolje sodelovati, saj tako hitreje mine čas.  
3. Predlagam ti, da se sproti učiš. 

4. Vedno imej pripravljene pripomočke, da lažje slediš pouku.  
5. Raje poslušaj učitelja, kot da se pogovarjaš s sošolci (tudi na zoomu si ne dopisuj po 
chatu).  
6. Bodi prijazen do vseh in ne komentiraj drugih, če to ni potrebno.  
7. Namesto da čas preživljaš na telefonu, raje beri knjige, saj si tako bogatiš besedni 

zaklad.  
8. Če si manjkal pri določeni uri, čim prej napiši opravičilo razredniku in učitelju.  
9. Če si naredil neumnost, za to prevzemi odgovornost in bodi pošten.  
10. Redno opravljaj domače naloge, saj tako tudi doma utrjuješ snov.  
11. Bodi točen pri pouku, če pa zamujaš, se opraviči.  

12. Svetujem ti, da ne prepisuješ, saj to ne bo nikomur koristilo.  
 
NASVETI ZA OHRANJANJE KONDICIJE 
Pojdi vsak dan na sprehod na kakšen hrib.  
Bodi vsak dan zunaj vsaj  30 minut in ob tem počni nekaj, ob čimer se boš preznojil.  

Svetujem ti, da na youtube najdeš tabato in delaš vaje za moč.  
Pojdi s starši na kak hrib in tekmujte, kdo je hitrejši navzgor in navzdol.  
Pri športu se potrudi po svojih najboljših močeh.  
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Nasvet i  pr ihodn j im generac i jam...  

P O S E B N A  I Z D A J A  

 

Tole rubriko pa le natančno preberite, v 

njej boste našli nasvete iz prve roke. 

Marsikaj zanimivega boste lahko 

prebrali, potem pa se odločite, kaj 

boste upoštevali in česa ne.  

4. rubrika: Nasveti prihodnjim generacijam 



 

 

Pri delu na daljavo upoštevaj:  
Imej načrt, določene cilje, ki si jih zadaš ter se jih držiš. Predlagam, da 
imaš omejeno uporabo telefona. Bodi zbran in jej zdravo hrano. Predlagam, 
da se veliko ukvarjaš s športom ter skrbiš, da ohranjaš kondicijo. Veliko 

bodi zunaj.  
Delo v šoli:  
Bodi hvaležen, da si lahko v šoli, da srečuješ prijatelje v živo in ne le prek 
ekrana. Srečuješ tudi učitelje, ki te kdaj okregajo, ti kaj razložijo in te 
lahko tudi vprašajo. In to je tisto, kar je najmanj fino.  

 
Predvsem pa ne pozabi – v šoli ali na daljavo: Bodi vesel! 

S T R A N  4 4  P O S E B N A  I Z D A J A  

Veste, ta korona (covid-19) je bila, je in še bo 
res huda stvar. Po vsem svetu je zahtevala precej žrtev. 
Zato se je ves svet in tudi naša prelepa država Slovenija 

zaprla za nekaj mesecev. Na podoben način se je tudi v pre-
teklosti naš svet ubranil najverjetneje še hujših bolezni, 
kot so gobavost, kuga, ptičja in španska gripa. Pa tudi pri 
zelo smrtonosni bolezni eboli. Pri večini nalezljivih bolezni 
je karantena obvezna, prenašajo pa jih tudi živali, kot so 

podgane ali ptice. Corona naj bi na človeka prešla z netopir-
ja.  Pri eboli recimo sploh ni bila potrebna karantena, saj je 
smrtnost tako visoka. Pa ne mislite, da ti virusi in te bolezni 
ne obstajajo več. Obstajajo, ampak v milejših oblikah in so 
manj pogoste. In verjamem, da bo podobno tudi s korono, 

zato je zelo pomembno, da se držimo preventivnih ukrepov 
in virus čim prej premagamo.  
Grega)  

4. rubrika: Nasveti prihodnjim generacijam 



 

 

NASVETI ZA PRIHODNJE GENERACIJE 
 
1. Svetujem ti, da se najprej navadiš in naučiš uporabljati spletne učilnice in zoom, 
saj boš to res potreboval.  
 
2. Pripravi si koledar videokonferenc.  
 
3. Svetujem ti, da če ne razumeš snovi, da jo večkrat prebereš, narediš čim več vaj 
in po potrebi vprašaš prijatelja za pomoč.  
 
4. Pred zoomom vedno pripravi stvari za tisti predmet.  
 
5. Zbudi se bolj zgodaj, da ne zamudiš kakšne videokonference.  
 
6. V zvezek prepiši vso snov. 
 
7. Poslušaj učitelja.  
 
8. Ne zamujaj na videokonference.  
 
9. Sodeluj s sošolci.  
 
10. Redno opravljaj naloge, saj tako utrjuješ snov.  
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4. rubrika: Nasveti prihodnjim generacijam 



 

 

NASVETI kul DEVETOŠOLCEV  
 
1. ZOOM PLONKCI:  
- na ekranu 

- na oknu 
- na steni 
- odprt zavihek na računalniku (zmanjšaj svetlost, da se spreminjanje svetlobe ne 
opazi) 
- dopisovanje s prijateljem (snap) 

- discord 
- mami pod mizo 
 
2. TI JE DOLGČAS? 
- špricaj 

- jej, pij 
- pojdi na wc 
- kuhaj 
- pojdi na instagram 
- poskusi vsa oblačila, ugotovi, da ti niso več prav in kupi nove 

 
3. SE TI NE DA IN SE NE POČUTIŠ NAJLEPŠE? 
- tehnične težave 
- reci, da imaš brata/ sestro v sobi 
- pojdi po pošto 

- kamero usmeri tako, da te vidi samo od oči navzgor 
- listek pred kamero 
- špricaj J  
 
4. DOBRI IZGOVORI ZA ŠPRICANJE 

- ortodont 
- zobar 
- zdravnik 
- delo na njivi 
- član družine vzel računalnik 

- slabo počutje 
- kuhanje kosila 
- če špricaš sam, včasih sploh ne opazijo 
 
 

5. KAKO ZGLEDATI PRETTY?  
- dobra osvetlitev 
- poznati moraš dobre kote svojega obraza 
- izberi lepo ozadje 
- klikni touch up my appearance  
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4. rubrika: Nasveti prihodnjim generacijam 



 

 

Ko so nam nekega dne sporočili, da bo naslednjih 14 dni pouk potekal na daljavo, sem bil 
sprva zelo vesel, saj sem mislil, da bo šola na daljavo veliko lažja kot običajni pouk. In 
res je bilo tako. Običajno za šolo porabim 6 ur, v času pouka na daljavo pa sem šoli na-
menil le 4 ure. Ni mi bilo potrebno vstajati tako zgodaj in lahko sem posvetil več časa 
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Prednost i  pouka na da l javo  

P O S E B N A  I Z D A J A  

 

Zadnji del glasila, ki so ga pripravili 

učenci na kulturnem dnevu govori o 

prednostih pouka na daljavo. Se 

strinjate? Učenci so jih našli kar nekaj 

…  

Obdobje karantene ima veliko prednosti, saj smo lahko dlje spali, lažje smo pridobili dobre 
ocene in večinoma smo hitreje zaključili s šolskimi obveznostmi.  
Poseben dogodek v tem obdobju, ki mi je še posebej ostal v spominu, je selitev. Preselili smo 

se iz mesta, vendar ne bi mogel reči, da je bilo življenje tam zelo drugačno. Kot prednost 
mesta bi izpostavil pločnike povsod. Prednost vasi pa je, da lahko kupujemo vse domače.  
Prihodnjim generacijam predlagam, da se zavedajo, da za vsakim slabim obdobjem pride do-
bro, zato naj nikar ne obupajo.  (Benjamin)  

5. rubrika: Prednosti pouka na daljavo 



 

 

Januarja 2020 še nihče ni vedel, kaj pomeni beseda pandemija in prvič smo tudi izvedeli za apli-
kacijo Zoom in kako se uporablja. 
Najzanimivejši dogodek v tem šolskem letu je, da smo skoraj polovico šolskega leta preživeli do-
ma.  

 
Prednosti šolanja na daljavo so, da smo lažje dobili dobre ocene, imeli več prostega časa, manj 
nalog in lahko smo spali 2 minuti do začetka zooma. Lahko smo si naredili svoj urnik dela.  
 
Slabosti šolanja na daljavo pa so, da nismo dobili dovolj razlage, posledično je bilo manj znanja in 

dosti neopravičenih ur …  
 
Naš nasvet za vas v primeru ponovne pandemije je, da imejte med zoomi ugasnjeno kamero in mi-
krofon, če se le da. Vedno lahko uporabiš izgovor glede tehničnih težav.  Uči pa se sproti, da ne 
bo težav pri ocenjevanju. (Martin, Anej, Sandra, Tiana) 
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Prednost i  pouka na da l javo  

P O S E B N A  I Z D A J A  

V letu 2020/21 smo bili izpostavljeni zelo hudemu virusi covid-19, ki je povzročil zelo zme-
dene dneve, predvsem pa nevarne.  
Covid-19 nas je poslal domov, da bi šolo tam nadaljevali prek računalnika – spletne učilnice in 

zoomi so nam pomagali, da smo se lahko videvali. Veliko učencev se je ob tem veselilo, neka-
teri so bili prestrašeni. Šolanje na daljavo ima tudi prednosti, saj smo pridobili precej znanja 
o uporabi računalnika, več časa smo lahko namenili hobijem, kulinariki, … Čeprav najbrž niko-
mur ni všeč nositi masko, se vendarle lahko vsakdo potrudi in spoštuje ukrepe.  

5. rubrika: Prednosti pouka na daljavo 



 

 

PREDNOSTI ŠOLE NA DALJAVO 
 
Pozneje lahko vstaneš.  
Vmes je več odmorov.  

Prej končaš s poukom.  
Ni veliko ocenjevanj.  
Več prostega časa.  
Druženje z družino.  
Kuhanje.  

Pomoč pri opravilih.  
Skoraj nikoli ni domače naloge.  
 
(Maja)  
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Prednost i  pouka na da l javo  

P O S E B N A  I Z D A J A  

Prednosti tega časa so, da sem imela 
vsaj jaz boljše ocene. Na videokonfe-
renci si lahko bil v pižami, kadar koli si 

se lahko odklopil, odmor si si vzel, ka-
dar si želel, jedel si, ko si to želel. Več 
časa si lahko preživel z družino in vse-
kakor ti je ostalo več prostega časa.  
(Brina)  

5. rubrika: Prednosti pouka na daljavo 



 

 

Najprej naj ti naštejem prednosti tega obdobja:  
Verjemi, da so ocene, ki jih pridobiš v tem času, precej lepše, kasneje zapustiš toplo 
posteljo, ješ lahko, kadar hočeš in dejansko na nek način delaš, kar hočeš.  
Pa še  fantovska nasveta:  

Se ti ne ljubi na zoom? Nič ne skrbi, pozabi na zoom in na koncu napiši mail, v katerem 
pojasniš, da ti je tehnologija 'zaštekala'. 
Morda postaneš lačen, ko imaš zoom. Imam rešitev, izklopi kamero in pojdi pojest, vmes 
pa napiši prijatelju, naj učitelju reče, da je spet tehnologija 'zaštekala'.  
In zapomni si: Če korono dobiš, lahko dlje spiš.    (Jure) 
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Prednost i  pouka na da l javo  

P O S E B N A  I Z D A J A  

5. rubrika: Prednosti pouka na daljavo 



 

 

Dragi tisti, ki to berete,  

šolsko leto 2020/21 je nekaj časa potekalo na daljavo. Verjetno vas zanima, kaj to 
sploh pomeni. Razložil vam bom tako, da vam bom opisal en običajen dan tovrstnega pou-
ka:  

Ko se zbudiš, najprej prižgeš računalnik in upaš, da so Arnes spet napadli hekerji. Po-
tem pogledaš, če te ta dan čaka kak zoom. Nato lahko (če imaš srečo), dokler se starši 
ne zbudijo, igraš igrice. Potem pa resničnost – poješ zajtrk, se umiješ in greš delat za 
šolo. Zoom vedno traja malce dlje kot dejansko, saj ga malce podaljša ogled youtube. Ko 
končaš – s šolo seveda – pa lahko delaš, kar želiš.  

No, tak je bil čisto običajen dan pouka na daljavo.  

Še slovarček v pomoč:  

Arnes – spletne učilnice, ki smo jih uporabljali 

Zoom – aplikacija za videokonference    (Matevž) 

S T R A N  5 1  

Prednost i  pouka na da l javo  

P O S E B N A  I Z D A J A  
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Naši prvošolci so se s svojo učiteljico v 

času pouka na daljavo srečevali prek 

videokonference in to so potem tudi 

ilustrirali. Slika pove ogromno in gotovo 

boste opazili, da so pravi umetniki.  

6. rubrika: Naši prvošolci na videokonferenci  
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Naši prvošolci o zoom konferencah 

6. rubrika: Naši prvošolci na videokonferenci  
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Naši prvošolci o zoom konferencah 

6. rubrika: Naši prvošolci na videokonferenci  
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Naši prvošolci o zoom konferencah 

6. rubrika: Naši prvošolci na videokonferenci  
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Naši prvošolci o zoom konferencah 

6. rubrika: Naši prvošolci na videokonferenci  
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Naši prvošolci o zoom konferencah 

6. rubrika: Naši prvošolci na videokonferenci  



 

 

S T R A N  5 8  P O S E B N A  I Z D A J A  

Naši prvošolci o zoom konferencah 

6. rubrika: Naši prvošolci na videokonferenci  
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Naši prvošolci o zoom konferencah 

6. rubrika: Naši prvošolci na videokonferenci  
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Naši prvošolci o zoom konferencah 

6. rubrika: Naši prvošolci na videokonferenci  
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Naši prvošolci o zoom konferencah 

6. rubrika: Naši prvošolci na videokonferenci  
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Naši prvošolci o zoom konferencah 

6. rubrika: Naši prvošolci na videokonferenci  
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Drugošolci so v tem času spoznali ….  

7. rubrika: Drugošolci so spoznali …   

KAJ SEM SE MED EPIDEMIJO NOVEGA NAUČIL-A? 
kuhati špagete 
speči jajca, palačinke 

vključiti pomivalni stroj 
likati perilo 

 
KAJ JE BILO MED POUKOM NA DALJAVO BOLJE? 

med odmori sem gledala risanke 

med odmori sem peljal psa na sprehod  
nalogo sem lahko naredila zjutraj in zvečer 
zjutraj sem lahko dlje spala 
za šolo sem porabil manj časa 
nalogo za 2 dni sem naredila v enem dnevu 



 

 

Nekoč je živel korona virus 

in vsi smo šli v karanteno. 

Delali smo vsi od doma 

in se dobivali  prek Zooma. 

 

Zakaj šola na daljavo? 

To je bil problem. 

Doma smo mogli se učit 

in to je bil problem. 

 

Na konference smo hodili, 

to spet je bil problem. 

Malo smo zamujal, 

ampak to še ni bil problem. 

Vse o šol smo pozabili 

in ocene so bile 

štirke, trojke, dvojke 

in cveki. 

 

Korona nas lovi, a treček ji zbeži. 

Vsak dan nam težijo, da korona širi se. 

Pravijo, da cela Slovenija okužena je. 

Širi se, širi se, 

tisoč ljudi okuženih je. 

 

Znanstveniki in zdravniki 

so delali na cepivu, 

zdravniki odkrili so cepivo 

in vsi smo se šli takoj cepit. 

S T R A N  6 4  

Zakaj?  

P O S E B N A  I Z D A J A  

 

Tretješolci  so svoje občutke strnili v 

razredno pesem, ki so jo zapisali v rep 

izvedbi. Domiselno, kajne? Fotografije 

dokazujejo, kako so se pri delu trudili in 

hkrati uživali.  

8. rubrika: Ustvarjamo razredno rep pesem 
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Še posebej smo veseli, da so se našemu 

ustvarjanju pridružile tudi podružnične šole. V tej 

rubriki je prostor za  ustvarjanje najmlajših iz Sel. 

Prav gotovo se boste vsi strinjali, da že močno 

pogrešamo piknike. Gotovo boste uživali ob 

njihovih idejah, kako obogatiti piknik. No, sicer pa 

so zapisali tudi o svojih doživetjih v času pouka na 

daljavo. Branje bo gotovo zanimivo; prebrali pa 

boste lahko kar njihove izvirne izdelke.   

9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Sela 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Sela 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Sela 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Sela 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Sela 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Sela 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Sela 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Sela 
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Tudi prvošolci v Zgornjem Tuhinju so pravi 

likovniki, njihova besedila pa dokazujejo, da so 

usvojili tudi zapis črk. Risbe vas bodo gotovo 

navdušile in vam razkrile, da je bilo obdobje 

pouka na daljavo tudi  bogato z dogodivščinami.  

9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Zg. Tuhinj 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Zg. Tuhinj 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Zg. Tuhinj 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Zg. Tuhinj 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Zg. Tuhinj 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Zg. Tuhinj 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Zg. Tuhinj 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Zg. Tuhinj 
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9. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Zg. Tuhinj 
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Likovna ustvarjalnost odlikuje tudi učence 

podružnične šole Motnik. Njihov strip vas bo 

gotovo navdušil, razmišljali pa so tudi o 

prednostih in slabostih pouka na daljavo in kako 

bo po koncu tega obdobja in svoje razmišljanje 

zapisali in upodobili.   

10. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Motnik 
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10. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Motnik 
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10. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Motnik 
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10. rubrika: Ustvarjanje učencev podružnice Motnik 



 

 

Zbrali in uredili: člani 
novinarskega krožka in 

mentorica Tamara 
Damjanac 

Zbrano gradivo bo prihodnjim generacijam pred-
stavilo nenavadno, drugačno, presenetljivo, 
vznemirljivo, občasno naporno, uspešno, pre-
tresljivo, navdihujoče, ustvarjalno, …. leto.  


