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O čem pa naj pišem, če sem pa ves dan doma? (malo za šalo, malo za res) 

Po navadi vsako jutro vstanem ob 10. uri in potem poskrbim za osebno higieno. Preden 

pozajtrkujem, si posteljem posteljo. Za zajtrk si vsako jutro pripravim kosmiče.  

Ko se najem, na računalniku pregledam naloge, ki jih imam tisti dan na urniku. Nato si 

pripravim zvezke in naredim nalogo za tisti dan. Nalogo opravim v dveh ali treh urah. Ko 

naloge opravim, me pričaka kosilo. Po kosilu grem ven, si ležem na posteljo, gledam TV, se  

preko aplikacije snapchat pogovarjam s prijateljico,  pomagam bratrancu pri nalogi, če rabi 

pomoč, si pletem zapestnice, se igram s sestrično ali pa grem spat.  

No ja, in potem slišiš mamo, ki ti vsak četrti  dan kriči:,, Neja, pospravi si sobo!!!˝ In potem 

se jaz delam, kot da to ne bi slišala, ampak potem mama že spet kriči. Ja, zato pa jaz na žalost 

vsak četrti  dan, ko je ura 16:30, grem pospravljat sobo po nepotrebnem. Nato si pripravim 

večerjo in se do sitega najem. Po večerji  se najprej stuširam, potem preberem kakšno knjigo, 

na gmailu preverim, če mi je katera učiteljica dala kakšno povratno informacijo, gledam TV 

ali sem pa kot po navadi na telefonu. In ko je ura 23:30, se moj dolg dan konča. 

Moram priznati, da me je na začetku bilo malo strah, ker si nisem mogla predstavljati, kako 

bo, ko nam bodo  učitelji pošiljali naloge preko gmaila in  jih objavljali na spletni strani šole. 

Ampak sedaj, ko je že 2.  teden, gre vse po načrtu. Sem se že navadila in delam naloge tako 

kot se šika. Si pa take situacije nikoli nisem predstavljala. Razmišljam samo o tem, kdaj bom 

lahko spet sedela v šolskih klopeh, kdaj bom videla učitelje, kdaj bom lahko spet skupaj s 

svojimi prijatelji … 

Prosim vas, da tudi vi ostanete doma, da bomo čim prej lahko spet skupaj. Ostanite 

doma, ostanite zdravi!   

                                                                                                                              Neja Grebenar 


