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UVODNIK 

 

In minilo je še eno leto … Bilo je precej nenavadno in večina nas ni pričakovala, da 

bo tako drugačno, kot je bilo. Imeli smo veliko skrbi, saj nam je ponagajal 

koronavirus. Začeli smo nositi maske (in še vedno jih), se razkuževali, držali 

varnostno razdaljo drug do drugega … Res je bilo vse drugače – zaprle so se šole, 

vrtci, večina trgovin, različni saloni, prepovedan je bil prehod gibanja med občinami, 

nismo se smeli družiti s prijatelji in sorodniki … Skratka: Bilo je nepričakovano in 

nekaj, kar nam ni bilo vsakdanje. Ampak nimamo kaj – na spremembe smo se morali 

privaditi in življenje teče naprej. Potrudimo se, da nam bo letos veliko boljše, kot 

nam je bilo prejšnje leto. 

Leto 2021. V tem letu pa dajmo vse od sebe. Potrudimo se, da bo svet boljši. Da 

četudi smo v izredni situaciji – pomagajmo si; in to s tem, da vsak najprej posrbi za 

svoje zdravje. Poskusimo biti potrpežljivi eden z drugim. Tako nam bo skupaj uspelo. 

Naredimo si vsak dan čim lepši in kar z najmanj slabimi mislimi.   

Vsem državljanom Slovenije pa želim, da bi se v letu 2021 imeli radi, drug drugega 

spoštovali, se poslušali, si ustvarili življenje srečno in se večkrat nasmejali. 

Zase pa si le želim, da bi odprli šole in imeli normalen pouk, se družili s prijatelji, 

z družino hodili na izlete, se imeli lepo in si zagotovili leto 2021 kar se da prijazno in 

veselo. 

 

          

  Ana Žnidaršič 
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NAŠA VOŠČILA … 
  

 

Hana A.   
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PREDSTAVLJALI SMO SI, DA SMO PREDSEDNIK REPUBLIKE … 

 

Najprej moram vsem Vam zaželeti uspešno in zdravo novo leto 2021. Želim, da ta 

virus, ki nas je ohromil, izgine in da lahko na novo zaživimo brez vseh ukrepov, 

odrekanj in mask. Najbolj pa, da se lahko vsi otroci in najstniki čim prej vrnejo v šolo. 

Leto 2020 je bilo zelo naporno in stresno, saj smo skoraj celo leto preživeli v maskah 

in zaprti v svojih domovih. Zato vsi upamO, da se ta virus kmalu zaključi in da naša 

država spet zaživi kakor včasih. Zato moramo združiti moči in upoštevati ukrepe, da 

bo lahko ta virus odšel iz naše države.  

Hana 

 

Spoštovani državljani in državljanke Republike Slovenije, 

za nami je težko in naporno leto 2020. Koronavirus na žalost še vedno spremlja. Zaradi 
tega smo morali uvesti določene ukrepe. Ker ukrepi pomagajo, bomo kmalu po 
novem letu začeli sproščati ukrepe. Začeli bomo odpirati vrtce in šole. V prihodnjem 
letu želim vsem državljanom in državljankam Republike Slovenije lepo in zdravo in 
uspehov polno novo leto. 

 

                                                                                                         Nika 
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Pri tej številki so sodelovale: Ana, Hana in Nika. 

Fotografija: splet. 


