
Coronavirus in mi 

Šolski dnevi so minevali zelo hitro. Za nami so bile že zimske počitnice.  Sedmi 

razred je naporen in poln novih izkušenj.  Veselila sem se že šole v naravi, vse 

dokler se ni začelo dogajati nekaj nepričakovanega  

Vsi smo morali sprejeti, da je coronavirus prišel tudi k nam in da je na žalost iz 

dneva v dan ogroža nedolžne ljudi. Življenje je  teklo običajno, ko je naenkrat 

prišla novica, da bo šolanje potekalo na daljavo. Za vse je bilo to čudno in 

nenavadno, ampak morali smo se prilagoditi življenju v KARENTENI. Na začetku 

nekateri niso razumeli, da je bolezen smrtno nevarna in da moramo skrbeti zase. 

Dnevi  minevajo, mi  se prilagajamo. Življenje teče dalje, kot da  je usojeno tako. 

Zdaj lahko rečem, da sem se hitro navadila na vse to. Zjutraj, jaz in brat skrbiva 

za šolske obveznosti in popoldan pogledava kakšen film. Tudi telovadim rada in 

pečem kekse, ker se na ta način sprostim. Vsi pravijo, da imajo zdaj čas za 

družino. V našem primeru ni ravno tako. Starša imata takšno službo, da kljub 

virusu morata delati. Včasih me skrbi, da se kje ne okužita.  

Tako minevajo naši dnevi. Ko smo skupaj, pa ta čas izkoristimo na najboljši način. 

Mama skuha dobro  kosilo, zvečer pijemo čaj in igramo družabne igre ali gledamo 

TV. Vse je zadnje čase nenavadno. Tudi sneg se je pojavil konec marca, kar mi ni 

bilo všeč. Ni ga bilo za novo leto, zdaj spomladi pa je začel padati.  Življenje  se je 

obrnilo na glavo.  Kdo ve, upajmo, da bo  tudi  to kmalu minilo ... 

Vsak dan se pogovarjam z babico preko Viberja in skrbim, da je z njo vse v redu. 

Babica pravi: »To  je  za nekatere  lekcija. Moralo je priti do coronavirusa, da bi 

si  ljudje začeli redno umivati roke!«  

Ko  pogledam skozi okno,  je vse pusto in prazno. Ni več  "norega" življenja. Žal 

mi je, ker se med sončnimi vikendi ne morem družiti s prijatelji ali iti na sprehod 

z družino.  Razveselijo me dnevi, ko se pogovarjam s prijatelji in izvem njihovo 

stran zgodbe in kako oni preživljajo te dneve v karanteni. 

Na koncu pa le uživamo v vsakem trenutku. Življenje mineva in nova izkušnja 

nam ne bo škodila. Pomembno je le, da pazimo nase, smo previdni in 

upoštevamo vsa navodila.  

Današnji dan se je končal s smehom in polno dobre volje. Upam, da bo tako tudi 

v prihodnje. 
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