
HIŠKE ŽELJA 
2021

Učenci ste skupaj z razredniki ustvarili prav posebne hiške – hiške želja za leto 2021. 
V hiškah smo prižgali tudi simbolične lučke, ki naj posijejo na vaše želje in jih uresničijo. 





ni več virusa

se vrnemo v šolo

darila

obiski

se imamo radi

druženje
zdravje

sreča

srečna družina

ljubezen

druženje

mir po svetu

obisk treninga
igra

skrb za druge veselje



Mačjih 
mladičkov

Se vrnemo v šolo

Da bi bili vsi 
prijatelji

Novega 
konja

Igranje s 
prijatelji

Manj dela z 
računalnikom

Da učiteljice ostanejo 
še naprej tako dobre

Nič več korona 
virusa

Da bi bili vsi 
zdravi



Želim si, da ne bi bilo
več bolezni.

Nana

Želim si, da bi bili vsi
zdravi. Zoja

Želim si, da bi bil zdrav. 
Teo

Želim si, da bi imela
prijatelje in da bi šli

v šolo. Žana

Želim si, da bi se vse
odprlo.
Aleksej

Želim si, da bi končno šli
v šolo.
Aleksej

Želim si, da bi dobila
ponija.
Sofia

Želim si, da bi šli v šolo.
Eva

Želim si, da bi bil zdrav. 
Gal

Želim si, da bi končno šli
v šolo.
Matic

Želim si, da bi čimprej
šli v šolo. Patricija

Želim si, da bi mi stric
uresničil željo za RD. 

Jakob

Želim si, da ne bi bil
nihče bolan. Filip

Želim si, da bi bili vsi
prijatelji in se med

seboj spoštovali. Ula
Želim si, da bi dobil

nemškega ovčarja. Alex

Želim si, da bi bili 
zdravi.
Anže

Želim si, da bi razglasili konec epidemije,

da bi šole spet napolnili otroški glasovi in 

smeh, da bi vsi ostali zdravi in da bi imeli 

vsi otroci vse, kar potrebujejo za srečo. 

Učiteljica Barbara





brez virusa

se čim prej vrniti 
v šolo

imel bi hišnega 
ljubljenčka

novi telefon

želim uspeti na 
glasbenem področju 

želim biti uspešen 
športnik

pomagati v 
nesreči

želja po 
razumevanju

da, bi bilo 
zdravje

urediti 
razmere

imeti pravega 
prijatelja

uspešno 
napredovati v 5. 

razred

nuditi pomoč 
drugim - sošolcem

želim si biti 
“super”močna 

se razumeti s 
prijatelji

uničiti Covid 19



Konec korone

Čimprej v šolo.

Srečam 
sošolce.

Končam šolo.

Da smo 
srečni.

Nazaj v šolo.
Videti 

prijatelje.

Da smo 
zdravi.

Veliko lepih 
trenutkov.

Da smo 
uspešni.

Videti 
učitelje.

Obisk dedka 
in babice. Konec virusa.



Ni več virusa

Se vrnemo v šolo

za zdravilo 
proti koroni da se srečam 

s prijatelji

srečalepe ocene              

malo smrtnih žrtev

za družinoza hrano

sneg in 
sonce zdravje

za igrače



Podružnica Gradišče na Kozjaku

Zala in Erik



Ni več virusa

Se vrnemo v šolo

Zimo polno 
snega

Manj domačih 
nalog

Več igranja 
na prostem 

iti v šolo v 
naravi

Brez kreganja v 
razredu

Več 
telovadbe

Pouk na 
prostem

veselje

Da se 
družimo

smeh

Boljša malica

Razumevanje 
med sabo

Brez poškodbdobre ocene

zdravje prijateljstvo

Svež zrak



Da bo leta 2020 konec.

Da se končajo vojne.

Da bom uspešno končal šolo.

Da bi bilo v letu 2021 več 
snega kot pa vsa druga leta.

Da bom v 
letu 2021 

zdrav.

Da bi družina bila bolj z mano.

Da ne bo več covid-19.

Da dobim rumen pas pri karateju.

Da bi začeli v letu 2021 izdelovati 
več električnih avtomobilov.

Da ljudje ne bi ubijali živali. Da bi v letu 2021 lahko spet hodil na nogomet. 

Da bo šola potekala 
normalno.

Vrnitev v šolo z 
dobrimi ocenami.

Da bi prvega 
decembra zapadel 

sneg.
Da se čim prej vrnemo v šolo.

Da se družimo s prijatelji.

Da se čim prej odprejo občine.

Da ne bi več nosili mask.



Ni več virusa

se vrnemo v šolovideti svojo 
družino v 

Srbiji

čim več snega

manj okužb

nič mask

brez 
varnostnih 

razdalj

druženje s 
prijateljiobiskovanje 

svojih 
bližnjih

dobre ocene

Da se 
odprejo tudi 

druge 
trgovine

srečati se s 
prijatelji iz 

Srbije

veselje

zdravje
da ni 

policijske ure

potovanja

odprtje 
občin

odprtje 
smučišč

nov telefon

iti na morje

smučanje

da bi se 
sprostili ukrepi



Brez korone

Se hitro vrnemo 
v šolo

Druženje z 
drugimi

Dobre ocene

Prehod v 
drugo občino

Obisk pri 
bratrancu Srečno novo 

leto
Naj gre 

korona virus 
stran

Enako 
praznovanje 
rd kot letos, 

keglanje
Zdravje za 

vse

Normalen 
nogomet

Ogled 
nogometa na 

stadionu

Normalen 
Božič

Konec z 
virosom

Nazaj v šolo
Topel dom

zdravje
Veliko vožnje 
s kroserjem

Srečni 
prijatelji

Veliko snega

Zimske gume 
za skuter

druženje
Več ogledov 
nogometnih 

tekem  

Spet nogometni 
treningi

Spet treningi 
odbojke

Več obiskov 
pri očetu

Zdravje za 
strica



ni več virusa

se vrnemo v šolo

lepe ocene

zdravje

zdravje družini

druženje s prijatelji

dolgo življenje

da bi se 
razumeli

Ni več rasizmaveč sreče

da bi imel 
punco

Več prijateljev

da ne bi 
bilo lakote



ni več virusa

se vrnemo v šolo

veliko 
čokolade

družba

športna 
udejstvovanja

bel božič šola v naravi

zdravje

sprejemanje 
odgovornosti

sreča

nov Ruški 
most

veselje

manj nalog 
pri glasbi

uspeh

vesel božičnov most

konec korone
skupna 
zabava

snegstrpnost

iskrenost



Ni več virusa

Se vrnemo v šolo

Veliko snega

iskrenost

Uživanje v 
naravi

Da se vidimo 
v živo

Več druženja 
v krogu 
družine

Da gremo v 
šolo v naravi

Brez 
policijske ure

Veliko novih 
izkušenj

Da bo birma

prijateljstvo

Čim več 
navdiha

Dosti veselja

druženjeBrez mask

zdravje
Odprtje mej, 

trgovin

Boljše na vseh 
področjih



Ni več virusa

Se vrnemo v šolo 
in videl prijatelje

Konec 
epidemije

Dobre ocene

Konec korona 
virusa

Brez 
epidemij

Zdrav in da bo 
leto 2021 lepše

Da se 
vrenemo v 

šoleDruženja

Se vrnemo 
všolo

Začnemo z 
pozitivno voljo

Uspešen v 
športu

Da bi bili vsi 
zdravi in da 

postanem vampir

Da bi bili 
brez skrbi

Zdravje, dobre 
ocene

Leto 2021 bilo 
brez korona 

virosa

Konec 
epidemije

Da bi se 
lahko 

preselila v 
Ameriko

Dobre prijatelje, 
dobre ocene



NI VEČ VIRUSA

SE VRNEMO V ŠOLO

LJUBEZEN

SREČO V DRUŽINI

DA SE VIRUS KONČA IN DA JE VSE 
TAKO KOT PREJ

DA SE ODLOČIM ZA PRAVI 
POKLIC/ŠOLO 

DA SE RAZUMEM Z 
DRUŽINO IN PRIJATELJI

DA GREMO NA 
ZAKLJUČNI IZLET

SEM SPREJET IN 
RAZUMLJEN

DA IMAJO VSI SLUŽBO IN 
DOSTOJNO ŽIVLJENJE

LAHKO POTUJEMO

MIR

SE ZABAVAM

SPOZNATI NOVE PRIJATELJE

DA SEM SPREJET NA 
ŽELJENO ŠOLO

SREČO

ZDRAVJE

SVOBODNO GIBANJE
DA SE DOBRO VKLJUČIM 

V ŽIVLJENJE NA SŠ

DA ODPREJO OBČINE IN 
LAHKO GREMO V MESTO

DA NA SVETU NI 
LAKOTE

DA USPEŠNO 
ZAKLJUČIMO OŠ

DA SE LAHKO 
DRUŽIMO

VARNOST

DA NIHČE NI 
OSAMLJEN

VELIKO SMEHA IN 
RADOSTI

BEREM DOBRE 
ZGODBE/KNJIGE



Da bi lahko šli na izlete 
in doživeli čim več 

nepozabnih trenutkov

Da bi nadaljevala svojo 
likovno kariero

Da bi lahko prebrala 
veliko knjig

Da bi se lahko vpisala 
na SŠ, katero želimo 

obiskovati

Da bi imela dovolj 
časa, da bi se lahko 

posvetila vsem 
talentom

da bi na normalen 
način končali OŠ in 

imeli srečelov, valeto

Da bi v SŠ dobila 
prijatelje

Da bi Janez Janša 
odstopil

Da bi se lahko več 
družila z ljudmi, ki jih 

imam rada

Da bi bil prestop v 
srednjo šolo 
„normalen“

Da bi mi dobro šlo v 
šoli

da bi bili še naprej vsi 
prijatelji in družina 

zdravi
Da bi se slika s korono 

izboljša oz. da virusa ne bi 
bilo več-da bi bilo življenje 

spet normalno


