
VSE SE JE SPREMENILO ČEZ NOČ 

Svetovalna delavka je razdelila prijavnice, navodila in naslove srednjih šol. Začelo 

se je vpisovanje, prijavnice so bile že podpisane in so samo čakale na to, kdaj 

bodo pristale na naših izbranih šolah. In ravno med vpisom izvemo, da bodo šole 

zaprli. Vse se je spremenilo čez noč. 

Nič več klepetanja s sošolci, nič več smešnih, nesmiselnih vprašanj. Ostalo je le 
še pogovarjanje preko spleta. S sošolci in prijatelji si neskončne ure krajšamo s 
pogovori, ki trajajo tudi kašno uro ali dve. Koliko tem se sploh nabere za pogovor, 
če smo vsi zaprti za štirimi stenami? Ne prav veliko. Naenkrat smo vsi začeli 
gledati poročila, novice in še marsikatere oddaje po televiziji. Pogovor teče tudi 
o šolskem delu: »Nas hočejo ubit al kaj?«. Cele dneve se pritožujemo, da želimo 
nazaj v šolo, da je tega dela preveč …  

 Kar naenkrat se nam zdi, da imamo 5-krat več snovi in da tega ne zmoremo. Da 
nam učitelji nalagajo nenormalno veliko dela, čeprav vemo, da to v resnici ni 
tako. Zdaj vidimo, da za delo potrebujemo red, koncentracijo in disciplino. In ko 
sem mislila, da je dela končno konec, me pokliče učitelj iz glasbene. Ne samo, da 
delam za šolo, zdaj moram še vaditi. Prvi teden se je zdelo, kot da mi bo zaradi 
sedenja pred računalnikom počila glava, ampak zdaj, v četrtem tednu, je že kar 
znosno.  

Moj dan poteka tako, da po zajtrku delam za šolo, vmes imam še saksofon, 
potem nadaljujem s šolo, skuham kosilo po kakšnem novem receptu, pokličem 
prijatelje, s katerimi debatiramo o trenutnih razmerah in kaj gledamo na 
televiziji. Če je šola zaprta, torej tudi debatni klub, lahko debatiramo preko 
telefona, kajne? In potem je že večer, mi pa smo mislili, da se bodo dnevi vlekli  
kot polžji maraton. No, moram priznati, kljub takšni količini dela za šolo si 
jemljem odmore, pa ne tako majhne kot šolski rekreativni odmor. 

Zdaj  imamo končno čas, da pogledamo kakšen nov film. Ne vem kako, ampak 
moja sestra in preljubi debaterji, ki jih že kar pogrešam, če sem iskrena, so me 
navdušili za ogled filma Harry Potter. Kdo bi si mislil, da bom čez dva tedna 
premlevala z Leo o tem, kako prijazen je v resnici Snape in kateri je najlepši 
igralec. Najbrž je to samo trenutni stranski učinek karantene. No, moja mama 
pravi, da je to pozitiven stranski učinek. Sicer pa imam zdaj s sestro čas za 
družabne igre in sestavljanke, ki jih že petsto let nisva privlekli iz omare. Katarino 
učim igrati saksofon, ona mene violino, jaz se učim igrati ukulele. Prav tako sem 
se začela učiti igrati klavir, ker moram vaditi za glasbeno šolo. Čeprav sem zaprta 
doma, se verjetno ne bom izmuznila končnim izpitom. 



Čeprav te »korona počitnice« niso resnične počitnice, saj se ne morem videti s 
svojimi prijatelji in sorodniki, s katerimi bi drugače preživela skoraj vsaki dan, ne 
prinašajo samo slabega. Naša zelo onesnažena Zemlja se bo malo »spucala«, 
naučili se bomo reda in discipline, prebrali bomo marsikatero knjigo in se naučili 
zopet preživljati čas z družino in ne za ekrani naših novih prijateljev, telefonov. 

Glede vpisa, moja prijavnica je že na gimnaziji in ko sem to slišala, se mi je kamen 
kar odvalil od srca. Zdaj nimam več skrbi in lahko uživam v šoli, vajah, še enkrat 
šoli in lenarjenju. Upam, da se bomo čim prej vrnili v šolo, da s prijatelji preživim 
ta zaključek šolskega leta, ki nam je še ostal na tej šoli. 

                                                                                                    Dorotea Korpič, 9. A 

 

 


