
INTERVJU 

Kako je s šolarji v karanteni – se bodo dovolj naučili in kako preživljajo čas v karanteni?  

ORGANIZACIJA JE NAJBOLJ POMEMBNA 

Pozdravljeni, javljam se iz Osnovne šole Franceta Prešerna v Mariboru. Vsi vemo, da so časi 

karantene težki za  odrasle, ampak danes bomo izvedeli, kako se počutijo šolarji, ki so tako 

kot vsi ostali državljani v karanteni. Ali delajo od doma ali ne ter kako se šolajo in ali bo 

šolsko leto za njih uspešno, bomo izvedeli, kaj o tem pravi osmošolka Leila Muslimović. 

 Pozdravljena Leila. 

Pozdravljeni. 

 Kakšno je tvoje življenje, ko ne hodiš v šolo, ampak  delaš od doma? Se razlikuje od dela v 

šoli? 

Ja, seveda je drugače. Predvsem ta rutina vstajanja zgodaj zjutraj. Čeprav se trudim vsak dan 

zbuditi okoli 7.30, mi to ne uspeva ravno najbolje. Sam pouk v mojem primeru traja dlje, saj si 

za vsak predmet vzamem čas, zato mi ga velikokrat tudi zmanjka. Vendar se mi to zdi pravi 

izziv, v katerega se  vsak dan podam s pozitivnimi in dobrimi mislimi. Težko je ostati zbran, zato 

si je treba delo organizirati. Delo od doma se od navadnega šolanja v šoli razlikuje predvsem 

po času, ki ga porabim za opravljanje nalog in količini vloženega truda, saj se v šoli lahko 

posvetujem z učitelji, vprašam lahko sošolce, da mi pomagajo. Tako, da je malce težje, vendar 

se vsi skupaj borimo.  

Ali sedaj delaš več kot v šoli in ali ti ostane več prostega časa? 

Menim, da delam malo več, vendar to ni tisto, v čemer je problem. Čas je tisti, ki kar teče in 

teče. Imam manj prostega časa, ampak si ga vseeno rada kaj vzamem  in preberem kakšno 

knjigo. 

Kako pa si organiziraš delo? Delaš sproti po urniku ali odlašaš z delom? 

Svoje delo si organiziram in poskušam delati sproti, saj mi je tako tudi najlažje. Z delom nikakor  

ne odlašam, saj  bi se mi vse nakopičilo in ne bi vedela, kaj kam spada. Zato se mi zdi 

organizacija najbolj pomembna pri uspešnem delu. Vsem nam pa je v izziv, da si delo 

organiziramo čim bolje in čim bolj sistematično. 

Kako poteka tvoj delovni dan? Imaš več svobode sedaj ali si ga imelaprej, ko si bila v šoli? 

Moj delovni dan je predvsem odvisen od števila ur, ki so na urniku, vendar se večini zbudim 

okoli 8.00 zjutraj, si umijem zobe in se kar takoj spravim k delu. Okoli 9.00 zjutraj pojem zajtrk 

in se potrudim, da delo dokončam do 16.00. Potem si vzamem nekaj časa zase in za učenje, 

razen če se počutim utrujeno. Menim, da imam zdaj več svobode in možnosti biti kreativen, 

saj si lahko v miru uredim zvezke in zapiske ter se vsakemu predmetu posvetim. Če me kaj 

dodatno zanima, lahko pogledam na internet in si tako dopolnim svoje znanje. 

 



 

 

Koliko časa povprečno porabiš za učenje? 

Predvsem je odvisno od števila ur na urniku, ampak povprečno dve do tri ure dnevno. Tako 

kot pravim, vse je odvisno od dneva in  zadolžitev. 

Ali bi raje sedela v šoli ali ti je šolanje na daljavo bolj všeč? 

Vsak izziv vzamem za dobro, ampak vseeno mislim, da bi bilo vsem lažje, da bi sedeli v šoli za 

klopmi in se tako učili. 

Ali ti ostane kaj prostega časa popoldne? Kaj počneš v prostem času? 

Nekaj časa mi ostane. Porabim ga za druženje z družino ali pa preberem knjigo. 

Ali med prostim časom kaj telovadiš? 

V četrtek začnemo s treningi preko spleta, ki se jih neizmerno veselim. Predvsem zaradi 

rekreacije in prostega časa, ki ga lahko tako kvalitetno izkoristim. Zelo pogrešam ples, ki je 

moja strast in nekaj v čemer uživam, predvsem pa nekaj, kar me osrečuje.  

Pogrešaš sošolce in sošolke? 

Pogrešam celoten razred in vse prijatelje ter naša druženja. Dolgo časa se nismo videli, ampak 

vseeno ostajamo v stikih in menim, da tako tudi krepimo naš odnos. 

Najlepše se ti zahvaljujem za tvoje odgovore in upam, da bodo vse vaše muke hitro 

odpravljene. 

Hvala in lep pozdrav. 

Nasvidenje.  

Zapisala: Eva Grbič, 8. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


