
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prižgite lučko, lučko, ki jo 

prižgemo, kadar smo božično 

obarvani. 

A kaj je ta lučka? Ta mala lučka je 

dobrota, ljubezen. 

To lučko prižgemo za božič in 

novo leto. A lahko bi jo večkrat. 

Imejte lepe praznike in jih 

preživite z družino. 

Res, da tokrat malo drugače, a 

lahko jih preživimo še lepše. 

Tinkara Štravs 

 

Staro leto že od nas odhaja, 

roke novo leto nam podaja. 

Energije nove nam bo vlilo, 

čar življenja znova nam bo 

odkrilo. 

Naj podari zdravja vam, veselja. 

Osrečuje naj vas na povelje. 

Ana Al Daghistani 

Dragi učenci, učitelji in drugi 
delavci šole. 
Staro leto se počasi poslavlja. 
Prišel je čas praznikov, čas upanja 
in veselja. Naj s starim letom 
odide vse, kar nas žalosti in teži, 
novo leto pa naj nam prinese 
veselje, srečo, ljubezen in mir. 
Novo leto naj bo uspešno in 
zdravo. Naj se uresničijo naše 
želje, tudi tiste, ki se nam zdijo 
nedosegljive.  
Mirne božične praznike v krogu 
domačih in veselo praznovanje 
novega leta.  

Gal Bartolj 

Spoštovani delavci in učenci OŠ 

Šmihel, 

leto, ki odhaja nam očitno rado 

ponagaja. 

Nam je korono pripeljalo in nas 

na učenje od doma vpeljalo. 

Smo se novega šolskega leta zelo 

razveselili, 

saj sprememb smo si zaželeli, 

pa se zopet šolamo doma, saj 

korona se ne da. 

Leto, ki je zdaj pred nami, 

naj razveseli vsakega med nami, 

delavcem učence vrne v klopi in 

odstrani vse skrbi. 

Leon Golob 

V tem letu je bilo zagotovo veliko 
lepih doživetij. Zagotovo niso bila 
vsa najbolj vesela, ker se nismo in 
se še ne moremo videti v živo, ter 
priti v šolo. Vendar pa vstopamo v 
novo leto 2021 in to zelo kmalu. 
Zelo srčno upam, da se bomo v 
letu 2021 že končno videli v šoli in 
ne pred ekrani naših 
računalnikov. Do takrat pa vam 
želim vesel božič, srečno novo leto 
in da bi bilo vaše leto 2021 polno 
veselja, ljubezni, uspehov in novih 
doživetij! 

Julia Berus  

 

VOŠČILA 6. a 

Voščilom se pridružujejo vsi učenci z 

razredničarko Anico Klobučar in 

nadomestnim razrednikom Alenom Lindičem. 

 


